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τριπτυχο

ΑΙΣΘΗΜΑ Τ1ΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ό Ποιητής, πον λάτρευε τήν κόρη μέ τραγούδια, 
ρέ τρία παιδιά τής γειτονιάς τής έστειλε λουλούδια,

Τό πρώτο, πον τήν έφερε ρενεξελιά βερβένα, 
τη βρήκε στό παράθυρο και κένταγε ή παρθένα.

Μιι τ' άλλο, πον τής έφερε τριαντάφυλλο τ’ ’Απρίλη, 
τή βρήκεν άρρωστη βαριά καί ρέ φρυμένα χείλη.

Τό τρίτο, κρίνο φέρνοντας, νεκρή τή βρήκε, ώϊμένα, 
καί τέ>βαλε στά χέρια της τά κορδελλοδεμένα.

ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ

Ό Ποιητής, πού ροναχός τόν κάμπο αργά διαβαίνει 
καί στήν ψυχή του ιί βραδυνή γαλήνη κατεβαίνει, 

προφήτης, τό τραγούδι του ψαλμός, γιά ν’ άγκαλιάση 
την πάσα γής, τόν ουρανό, τόν άνθρωπο, τήν πλάση.

Βλέπει τής γης τό δονλευτή ρέ τό τσαπί στόν ώρο 
πον ολο μακραίνει ό ίσκιος τον, στον γυρισμού τό δρόμο,

καί λέει : «”£2, Κύριε, μάκρυνε τίς μέρες του έδώ κάτου 
καί βλόγησέ τον τή σπορά καί τήν άπλή καρδιά τον !»



Μ ΗΝΓΜ A ΤΑ

'Ο Ποιητής, πον όέχεται μηνύματα άπ’ τή Φύση, 
με τρία πονλιά έχει σήμερα τή Μοίρα τον ρωτήσει:

Τό πρώτο, κάτασπρο, ανγινό περιστεράκι, πάει 
πάει σιωπηλό, σάν όνειρο στό φώς, κι άστροβολάει.

Τό όεντερο, μεσημερνό. ξανάό πονλί, περνούσε, 
κομμένο τό κελάηόημα κι’ αμφίβολο σκορπούσε.

"Ομως τό τρίτο, σκοτεινό στό δείλι τό φτερό τον, 
(βαλμάς; κοράκι;) κι’ άφηνε στριγγό τόν οιωνό τον!

ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗΣ

ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Στά 1996, άρχές τοΰ Μάη, ό Μαυρίκιος τελειοποίησε — 
όριστικά πιά— τό θαυμάσιο ρομπότ του. Τ’ άνθρώπινο α ύτό 
όμοίωμα ήταν κατασκευασμένο μέ τέχνη άπαράμιλλη: τό 
πρόσωπο, τό σώμα, οΐ κινήσεις και ή συμπεριφορά του γενικά, 
μήτε κάν έδιναν υποψία πώς ένα σύμπλεγμα άπό μοχλούς, 
ρόδες, βίδες, έλάσματα, πλήκτρα, σωλήνες καί σωρόν άλλο 
κινητήρες καί τροχοπέδες, άποτελοΰσε τόν έσωτερικό όργαν ι- 
σμό τοΰ έξαιρετικοΰ άντρείκελου.

Βάδιζε στις αίθουσες ή στούς δρόμους σάν άνθρωπος μέ 
τόν ίδιο ρυθμό ταχύ ή βραδύ τών άλλων, κοίταζε δώθε—κείθε, 
περιεργαζότανε προθήκες, μειδιοΰσε καί χαιρέταγε γνωστούς 
του τάχα διαβάτες, άπαντοΰσε στις φιλοφρονήσεις κι άκόμα 
ένδιαφερότανε στό πέρασμα μιας όμορφης γυναίκας, προτι
μώντας πάντα τίς ξανθές γιά κάποια περίεργη άσφαλώς εύ- 
αισθησία τών λεπτών μηχανημάτων πού παίζαν τό ρόλο τοΰ 
συναισθηματικού του δέχτη. Άλλά έξόν άπ αύτά, γιά όποιον 
άγνοοΰσε πώς εΐχε δημιουργηθεΐ τό ρομπότ τοΰ Μαυρίκιου, έ
δειχνε τοΰτο τόσα καταπληκτικά προσόντα, ώστε συχνά συ
χνότατα νά δίνη τήν έντύπωση όχι μόνον ένός τέλειου άνθρώ
που άλλά καί ένός ξεχωριστού έντελώς άλλόκοτου τύπου, μέ 
ιδιοσυγκρασία άσυνήθιστη, άξιοπρέπεια, οξύτητα στις ξαφνι
κές παρατηρήσεις, διαύγεια στις κρίσεις κι ευρυμάθεια κι ά- 
κρίβεια κι ορθολογισμό καί σκληρή σχεδόν ειλικρίνεια κρυμμέ
νη πολλές φορές σέ φράσεις περίεργες, άπόλυτα καλαίσθη
τες, μέ λεπτότητα ειπωμένες, μ’ άποχρώσεις νοημάτων, πού 
φάνταζαν έτσι παρωχημένης κάπως έποχής. Κι αύτή άκόμα ή 
άπάθεια, ή άκαμψία τής φυσιογνωμίας του, δικαιολογημένη 
άπ τό μονύελο, πού έμπόδιζε τολμηρούς μορφασμούς κι ό 
συρτός ήχος τής φωνής του, δέν πρόδιδαν τίποτε άλλο παρά 
μιάν έξωτική τάχα προέλευση του, προσόν άναμφισβήτητο σέ
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τόπο καί χρόνο πού οί έξωτικές έμψανίσεις σπάνιζαν κατα
πληκτικά.

Έκεΐ δπου πρώτη φορά παρουσιαζόταν—άγνωστος μετα
ξύ άγνωστων— γινόταν σχεδόν άμέσως άντιληπτός μέ τίς 
ιδιοτροπίες του έλκύοντας έτσι τό ένδιαφέρον έκείνων, πού 
νόμιζαν πώς βρίσκανε γύρω τους καιρό γιά πέταμα καί πε
ρίσσια άνία, πράγματα τοΰτα πού παρ’ δλες τίς άγαθές προ
θέσεις τοΰ κυρίαρχου κοινωφελισμοΰ, μήτε τότε είχαν όριστι- 
κά ξεχαστεΐ. Ό Μαυρίκιος άκολουθοΰσε άπό μακρυά μή δια- 
φέροντας σέ τίποτε άπό δοΰλο έτοιμο νά τσακιστή στήν πα
ραμικρή άνάγκη, στό ελάχιστο κέλευσμα τοΰ κυρίου του. 
"Ολη ή σκέψη, ή προσοχή, ή άγάπη, ή ψυχή του’ θαρρείς ά
κόμα, συγκεντρώνονταν στήν έπίβλεψη τών κινήσεων τοΰ μη
χανικού άνθρώπου του. Κάρφωνε έπίμονα τά μάτια ’πάνω του 
συνοφρυωμένος, άκίνητος ό ίδιος δταν τό ρομπότ άκινητοΰσε, 
σπασμωόικά βαδίζοντας, μέ κλίσεις τοΰ κορμιοΰ καί τινάγμα- 
τα δταν έκεΐνο μέ προσποιητήν άδιαψορία κι άφέλεια διάβαι
νε ή πλανιώταν σέ αίθουσες καί δρόμους.

Παρόμοια συμπεριφορά δέν έδινε άφορμή σχόλιου κι ει
ρωνείας σέ κανένα : ένας άνθρωπος μερονυχτίς άπασχολημέ- 
νος σ’ έρευνες κι έκνευριστικούς ύπολογισμοΰς, βρισκόταν ά- 
κριβώς τότε νά ’ναι ό πιό όμαλός τύπος, ό πιό σύμφωνος 
στόν τόνο καί τίς συνθήκες τής κοινωνίας. Άλλά πρέπει νά 
τονιστή πώς τό ϋφος του, ή νευρική ύπερδιέγερση κι δλα τά 
λοιπά καθέκαστα, πού συνέβαλαν στό νά μή διαφέρη ό Μαυ
ρίκιος άπ τούς άναρίθμητους άλλους Μαυρίκιους πού νεύρια
ζαν κι άνησυχοΰσαν γύρω του, έρχονταν σέ χτυπητήν άντίθε- 
ση μέ τήν έξαιρετική συμπεριφορά τοΰ ρομπότ: καί τοΰτο γιά 
ν’ άποδειχτή πώς ό άληθινός ήταν άπό έκείνους πού γνώρι
ζαν βαθύτατα τί άκριβώς χρειάζεται σ’ έναν ψεύτικο άνθρω
πο. Είχε έμψυσήσει έτσι στό δημιούργημα του έξοχες ιδιότη
τες άξιες τύπου ίδανικοΰ. Κι αύτό άκόμα τό μειδίαμα, ή κα
μπή τών χειλιών, τό άνεπαίσθητο παίξιμο τής φυλακισμένης 
κάτω άπ τό μονύελο βλεφαρίδας, μαρτυρούσαν γιά φροντίδες, 
πού μαζί μέ τήν έκλεκτικότητα τών λέξεων, τούς έξυπνους 
συνδυασμούς τών άπαντήσεων καί γενικά τής όμιλίας δέν 
μποροΰσαν παρά νά ’χουν άπασχολήσει άνθρωπο μέ ξεκαθα
ρισμένη άντίληψη τοΰ αισθητικά τέλειου. Ήταν κοντολογής 

τό δικό του εξαίσιο έργο τέχνης κ είναι γνωστό πώς σ’ ένα 
έργο τέχνης, έστω έμπνε'υσμένο άπό άκαθόριστες κι ύποσυ- 
νείδητες παρορμήσεις, συναντοΰνται σχεδόν πάντα, έκεΐνα άκρι
βώς τά χαρίσματα πού ό δημιουργός του μπόρεσε, σύμφωνα 
μέ τήν ιδιοσυγκρασία του, ό ίδιος ν’ άφομοιώση.

Βέβαια ή ταχύτητα κατακτημένη τότε άπόλυτα, ό χώρος 
υποδιαιρεμένος ώς τίς έλάχιστες δυνατότητες του καί γι’ αύτό 
έκμηδενισμένος, κάνανε τέτοιες τίς συνθήκες τής ζωής ώστε 
νά λογίζονται περιττά αν δχι έντελώς άνόητα, λογής ψιλολο- 
γήματα καί λεπτομέρειες χρόνων περασμένων. Οί έκστάσεις 
τά όνειροπολήματα, οί μελαγχολίες, οί θυμοί, τά μίση, οί θαυ
μασμοί, δλος ό συναισθηματικός κόσμος τών άνθρώπων, είχε 
άνακαλύψει καινούργια μέσα έκφρασης κλεισμένα σέ σύντομες 
βιαστικές, άστραπιαϊες φράσεις καί νοήματα. Είχαν σχεδόν 
έκλείψει ή τείνανε οριστικά νά έκλείψουν τά ύπονοούμενα, οί 
άναρίθμητες κρυφές άσήμαντες λέξεις πού κάποτε άποκτοΰ- 
σαν ώρισμένην έννοια άπ τόν τόνο τής φωνής, άπ τό βλέμ
μα πού τίς συντρόφευε, άπ τό άτομο —ειδικά - που τίς 
πρόφερε. Ήταν πιά άδύνατο νά ύπάρχουν διφορούμενα: καί 
τό στερνό τοΰτο ίχνος τής άνθρώπινης άδυναμίας, πού άλλοτε 
χρωμάτιζε καί μεταμφίεζε παράλογα τή ζωή, είχε τώρα έξα- 
φανιστεΐ. Ήταν πιά άγνωστες οί περιπλανήσεις τ’ άσκοπα 
ταξίδια σέ φανταστικούς όρίζοντες, οί ψυχικές άνατάσεις 
πρός ένα άκαθόριστο, χιμαιρικό ιδανικό. Καί δέν υπήρχαν 
χώρες κατάλληλες γιά φυγή, θάλασσες άνεξερεύνητες, άπρό- 
σιτα βουνά πανύψηλα. Τίποτε δέν έστεκε στήν πραγματι
κότητα- τίποτε δέν ήταν νοητ® ώαάν άκίνητο σέ μιά στιγμή 
άκίνητη. Μέσα στό κατρακύλισμα τοΰ χρόνου, στήν άνυπαρ- 
ξία τοΰ χώρου, τίποτε δέν μποροΰσε νά λιμνάση.

Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, τό μηχανικό κατασκεύασμα τοΰ 
Μαυρίκιου μέ τά πολύ φανερά ’ίχνη μιας έκζητημένης και 
παράκαιρης νοοτροπίας, ήταν έπόμενο νά προκαλή στούς πολ
λούς μιά κωμική σχεδόν έντύπωσή καί νά παραξενεύη άπρο- 
σδόκητα τούς άλλους.

Κι ήταν πραγματικά άναρίθμητα τά παράδοξα κι άνεξή- 
γητα έφόδια του. Μιά λυρική ίσως διάθεση, ύποσυνείδητη ά- 
σψαλώς, είχε συνωμοτήσει μέ κάποιο 'κρυφό ύπόλειμμα ψυχι
κής άδυναμίας ώστε στόν οίστρο τής εργασίας του νά παρα- 
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βλέψη ό Μαυρίκιος πολλά συγχρονισμένα καί θετικά στοιχεία 
γιά νά προτιμήση δσα άχρηστα καί ξωτικά στιγμές στιγμές 
τόν συγκινοΰσαν. Αϊψνης ή έπιμέλεια γιά κάτι ρομαντικές έκ- 
ψράσεις πού θά συμπλήρωναν τάχα τό λεκτικό τοΰ μηχανικού 
άνθρώπου μπρος σ ώρισμένα φαινόμενα, ήταν όλότελα έκ- 
πληκτικά. Δέν ύπήρχε βέβαια καμμιά άνάγκη νά όμιλή άλ- 
λοίωτικα άπ δλον τόν κόσμο ένα όποιοδήποτε ρομπότ, δσο τέ
λεια φτιαγμένο, γιά ένα σεληνόφως, μιά μαγευτική δύση, μιάν 
έκθαμβωτικήν έκταση, γιά τή θάλασσα, τόν ουρανό κι δλες έ- 
κεΐνες τις ειδικές περιπτώσεις πού ’ναι συνήθεια νά προκαλοΰν 
παθολογικές καταστάσεις στήν ψυχική ζωή.

Έν τούτοις ή έπιμονή του Μαυρίκιου νά συμπεριλάβη στις 
δυνατότητες τοΰ μηχανικού του άνθρώπου λεπτομέρειες όλό
τελα άφύσικες, έπιμονή πού —γιά νά μή λησμονηθή ίσως τί
ποτε— τόν εΐχε σπρώξει σ’ έρευνες στά γνωστά καί στ’ άπό- 
κρυψα άρχεΐα τής πολιτείας, συνέτεινε νά δημιουργηθή στό 
τέλος μιά όντότητα άξια μονάχα έποχής που κάποτε παινευ
όταν γιά τούς υπερρεαλισμούς καί τήν άδολη τέχνη της.

Δικαιολογία σ' δλα αύτά θά ’ταν ϊσως μιά άκαθόριστη 
έπιθυμία φυγής τοΰ Μαυρίκιου σέ χρόνους περασμένους. ’’’Ηταν 
ϊσως συνάμα μιά άνομολόγητη στόν ’ίδιον άνάγκη έξωτερίκευ. 
σης κάποιου άλλου «έγώ» κρυμμένου βαθιά, πού έβρισκε έτσι 
μέ τό μηχανικό κατασκεύασμα, τρόπο νά έκδηλωθή άτιμώρητα. 
Κι ή άποψη αύτή έχει δίχως άλλο ίχνη άλήθειας μιά πού εΐ
ναι γνωστό πώς κανείς δέν τόλμησε ποτέ νά παίξη στήν κα
θημερινή ζωή τό ρόλο ένός ιδανικού του τύπου, προβάλλον
τας μόνο τις ονειροπολήσεις καί τις ψυχικές του θύελλες σέ 
εικονικά δημιουργήματα τής φαντασίας του.

Οί θύελλες έδώ δέν έχουν βέβαια καμμιά σχέση μέ τόν 
τρόπο άνταπόκρισης τοΰ ρομπότ στις έξωτερικές έπιδράσεις. 
Οχι πώς ό θυμός αίφνης, ή άπαγοήτευση, ό μουγγός φθόνος, 

τό σκληρό μίσος, ή ασυγκράτητη όργή έκδηλώνονταν άπανω- 
τά, μέ ρυθμικήν τάχα τάξη. Καθώς τό έφερνε ή άνάγκη τέτοια 
ήταν κι ή άπάντηση: αύτόματη, μ’άπόλυτη συγκαιρία. ’Έπει
τα μάλιστα άπ τις τόσες δοκιμές καί σοφές διορθώσεις ήταν 
άδύνατο ν’ άνακατωθοΰν οί ρόδες κι οί βίδες, ώστε άλλες άντ’ 
άλλων νά ’ναι οί έκδηλώσεις τοΰ ρομπότ, δπως έξαφνα θά 
συνέβαινε σ’ ένα όποιοδήποτε κοινό υποκείμενο πού έχοντας 

λόγο νά κλάψη ή νά γελάση κάνει άπό ιδιοτροπία του όλό
τελα τ’ άντίθετο. Μιά παρόμοια τελειότητα ϊσως καταλογι- 
σθή γιά σοβαρό μειονέκτημα: ό άληθινός άνθρωπος κρύβει μέ
σα του θησαυρόν όλόκληρο άπό άντιφάσεις κι άνισότητες άλ
λά πρέπει νά τονιστή πώς άν ήταν δυνατόν νά βρεθή τρόπος 
μηχανικού συνδασμοΰ τών λόγων που προκαλοΰν τις πολύτι
μες αύτές άνισότητες κι άντιφάσεις, δχι μόνο δέ θά ύπήρχε 
άνάγκη τής τέχνης άλλά μήτε κάν νοητός θά ’ταν ό λόγος τής 
ύπαρξης τών άληθινών άνθρώπων. Ως τόσο εΐναι όλ αυτά 
ζητήματα πού δίχως νά έξαντλοΰνται μ άπλές σημειώσεις καί 
παρατηρήσεις, μποροΰν νά μειώσουν αισθητά τό ενδιαφέρον 
γιά τά λίγα γνωστά περιστατικά τής ιστορίας τοΰ ρομπότ, 
τοΰ Μαυρίκιου καί τής Λυσιμάχης.

Ή ξανθιά, γλυκύτατη ποιήτρια πού ’κλείσε σέ άσήμε- 
τρους στίχους τήν ψυχή μιας ολόκληρης έποχής, μάς άφησε 
βέβαια δυο συλλογές κλασσικές σήμερα, δέ θά ’ταν δμως ύ
περβολικό νά ύποστηριχτή πώς συνέβαλε στήν άνάπτυξη τής 
τέχνης της κι ή περιπέτεια μέ τό Μαυρίκιο. Οί σχέσεις των 
άρχισαν λίγες έβδομάδες μετά τήν κατασκευή τοΰ μηχανικοΰ 
άνθρώπου κι ή συνομιλία πού έδεσε τή γνωριμία θά μποροΰσε 
ϊσως σήμερα ν’ άποδοθή έτσι:

— ; (όμιλεΐ ή ποιήτρια)
— ; (άπαντά —φυσικά— έκεϊνος)
—..... ; (όμιλεΐ πάλι ή ποιήτρια)

δπου ή δεύτερη έρώτηση δέ θά ’χε κανένα συγκεκριμένο νόημα 
μιά πού εΐναι συνήθεια νά ρωτάη καί δεύτερη καί τρίτη φορά 
— δίχως στό βάθος νά λέη τίποτε—δποια γυναίκα ένδιαφέ- 
ρεται κάπως γιά τό συνομιλητή της. Οπως καί νά συνέβηκε, 
έκεϊνος άφιέρωσε γρήγορα τή σκέψη του στήν ποίηση τής Λυ
σιμάχης. ;

Ευρισκε έκεΐ έξαίσιες αρμονίες· άνακάλυπτε στους στί
χους της τόν τόνο τής άπολυτης ευδαιμονίας του. Οχι πώς 
πρώτη φορά κι άναπάντεχα συνέβαινε στόν άνθρωπο νά έγκα- 
ταλείπεται σέ μιά τέτοια ψυχικήν άνάταση σ’ ένα τέτοιο άνθι
σμα μιας νέας άγνωστης ζωής. Άλλά ήταν ή δική τους, 
μιά ένωση άνθρώπων πού λές χρόνια άμέτρητα ψάχνανε νά 
βρεθοΰν. ΤΗταν γι αύτόν ή ιδανική άντάμωση τοΰ έγώ του μ’ έν 
άγνωστο έγώ του. Ή όλοκλήρωση, τ άντικαθρέφτισμά του σέ δυό 
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μάτια γαλανά πού κλειναν δλο τό γαλανό τοΰ κόσμου. Κ’ ή 
χαρά τέλος—όλη ή χαρά—έκφρασμένη σ’ ένα χαμόγελο οπού 
πλανιόταν ή βελουδένια ομορφιά τών λουλουδιών. Μιά άχτίδα 
άπό φως σ’ ένα αιθέριο τοπίο...

Εΐναι βέβαια γνωστό πώς δλες οί λεπτές έκεΐνες ευαισθη
σίες πού μέ λογής τεχνάσματα κι άναλυτική ψυχρότητα είχαν 
συντονιστεί άπ τό Μαυρίκιο στό φτιαχτό άνθρωπό του, τοΰ άνη- 
καν άποκλειστικά. Κι ήταν έπίσης ή έργασία του ένα σκληρό 
ξεγύμνωμα τοΰ έαυτοΰ του, ένα άνατομικό πείραμα μέ άποτέ- 
λεσμα τή μετάγγιση σέ βίδες, ρόδες, έμβολα καί τροχοπέδες, 
τής ίδιας ψυχής του, χωρισμένης — φυσικά—σέ φτενές ψιλές 
λωρίδες. Πόσην δμως άλήθεια έκλειναν χώρια - χώρια τό κα
θένα κι δλα μαζί τά μηχανικά καί ψυχρά αύτά θρύψαλα 
του γινόταν άντιληπτό τώρα. Γιατί—πραγματικά—καμμιά άνά- 
λυση τών αισθημάτων του δέν ήταν πιά νοητή. Τά πάντα ύπήρχαν 
ολοκληρωμένα σέ μιά μοναδική λέξη:

— Λυσιμάχη....
Φύγανε. Σέ περασμένα χρόνια είχε ζήσει αύτός σ’ άλλη 

χώρα. Πλανεύτηκαν μερικές μέρες έκεΐ ώσάν κάτι άκαθόρι- 
στο νά τούς έλκυε. θέλησε νά βρεθή μαζί της μιά νύχτα στό 
πάρκο μιας ώρισμένης πόλης. Η σκηνοθεσία τοΰ ήταν γνώρι
μη: τά δέντρα πανύψηλα, φουντωμένα, είχαν τήν άκινησία ένός 
πίνακα· ή εύωδία βάραινε καί πύκνωνε στό σκότος γύρω. Κι 
όμως καμμιά θύμιση δέν πρόβαλε στή φαντασία του σχήματα ή 
συγκεκριμένες μορφές. "Ενα αίσθημα εύδαιμονίας μονάχα τόν 
μέθαγε σάν νά πλησίαζε τώρα σιγά-σιγά στήν ά ρ χ ή του κό
σμου. Καί πραγματικά, ήταν ή νυχτερινή τούτη περιπλάνηση 
μιά έπιστροφή, μιά κρυφή ίσως άναζήτηση ένός παλιού Μαυρί
κιου λησμονημένου χρόνια στούς δρομίσκους αύτοΰ τοΰ πάρ
κου, πίσω άπ τούς κορμούς τών δέντρων, κάτω άπ τις ζωγρα
φιστές ακίνητες φυλλωσιές. Μιά τέτοια ψυχική κατάσταση δέν 
έξηγιέται εύκολα. Μήτε λέξεις κατάλληλες υπάρχουν, μήτε ει
κόνες. Γι αύτό ’ίσως τόν φόβισε κάποια στιγμή ή σκέψη πώς 
άθελα του κάτι τής έκρυβε. Κάτι έμπαινε μεταξύ τους καί τούς 
χώριζε. Επρεπε νά θυμηθή· οπωσδήποτε, δ,τιδήποτε. Καί είπε :

— θυμάμαι....
Η σκέψη τής Λυσιμάχης δέν εΐχε τότε λόγο νά πλανηθή 

πουθενά. Τίποτε δέν τάραζε τήν ένδόμυχη γαλήνη της.

— Ό μικρός δρόμος....—συνέχισε ψιθυριστά έκεΐνόζ.
— Ναι;
— Αύτός, έκεΐ.—’Έδειξε έτσι άόριστα, μακρυά, πλάι.

’Εκείνη έκλινε σιγά τό κεφάλι δίχως άμφιβολίες : τής ήταν άδιά- 
φορο άν έβλεπε ή δχι. Κ αύτός αίστάνθηκε τόν έαυτόν του τρομα
κτικά ένοχο.

— Τούς είδα νά έρχωνται έτσι—έξήγησε τότε τονίζοντας τις 
λεπτομέρειες. —Νεώτατος έκεΐνος, κάτωχρος, ντυμένος άπηρ- 
χαιωμένα στά μαύρα. "Ομοια χλωμή ή άλλη. Μιά γυναίκα ψη
λή, πιό ήλικιωμένη. "Οταν τούς πλησίασα εΐδα πώς κινόντουσαν 
μηχανικά, ένοιωσα πώς κάτι σκληρό έτριζε στις κλειδώσεις 
τους, ώσάν νά ’ταν κι οί δυό φτιαγμένοι άπό σίδερο.... Επα
νέλαβε τή λέξη δυνατά—Άπό σίδερο.

— Άπό σίδερο —χαχάνισε πίσω τους ή συρτή φωνή τοΰ ρομ
πότ, πού τούς άκολουθοΰσε.

Μιά τέτοια σκηνή, άξια καθ’ δλα γιά διήγηση μέ ρωμαντικές 
πλοκές, έχει κι έδώ τή σημασία της. Εΐναι βέβαια γνωστό πώς δυό 
κανονικοί άνθρωποι πού άγαπιοΰνται δπως συνηθίζουν ν’ άγα- 
πιοΰνται οί άνθρωποι, μπορούν νά λένε δ,τι ή στιγμή τούς ψι
θυρίζει : τά πιό άνόητα καί τά πιό άσυνάρτητα λόγια. Νά μι
λάνε γιά φανταστικά περιστατικά, νά έπαναλαμβάνουν άκατά- 
παυστα μιάν όποιαδήποτε λέξη—έτσι τυχαία — νά διηγούνται 
γιά μιά ζωή τους περασμένη ή μελλούμενη δίχως στό βάθος νά 
πιστεύουν ή νά προσέχουν τό τί λένε. Στήν ειδική περίπτωση 
τοΰ Μαυρίκιου καί τής Λυσιμάχης ίσως φανή παράξενο πώς 
όντας σέ τέτοια κατάσταση σέρνανε μαζί τους—έστω γιά φύ
λακα— ένα μηχανικό ομοίωμα άνθρώπου τόσον άδιάκριτο ώστε 
νά σχολιάζη τά λεγόμενό τους. ΜολαταΟτα ή ιδιοτροπία αύτή δέν 
πρέπει νά ξαφνιάση. Ό μηχανικός άνθρωπος τοΰ Μαυρίκιου 
έβλεπε, άκουγε, έκρινε, μιλούσε, σκεπτόταν κι αισθάνονταν 
σύμφωνα μέ τή σκέψη καί τήν κρίση τοΰ δημιουργοΰ του. Δέν 
ήταν πορείσακτος μήτε ξένος. "Οσα τό ρομπότ έπαιρνε κι αι
σθάνονταν χάραζαν στά διάφορα όργανα ξεκαθαρισμένες έντυ- 
πώσεις άπό πριν γνωστές, υπαρκτές δηλαδή καί καταγραμμέ
νες δπως τραγοΰδι σέ πλάκα γραμμοφώνου, στούς πομπούς, 
πού θά τις άπέδιναν. Τίποτε τό νέο δέν πλεκόταν μέσα στό μη
χάνημα, καμμιά στροφή, καμμιά νότα, καμμιά ξαφνική αύτό- 
ματη σπίθα εύφυΐας. Δέν ύπήρχαν δυνατότητες γιά ίδιόρ- 
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ρυθμες αποχρώσεις· μήτε μιά λέξη περισσότερη, μήτε μιά σκέ
ψη περιττή κι άνώφελη. Τό ουσιαστικά παράδοξο λοιπόν τής 
σκηνής βρίσκεται άλλου. Ή λέξη σίδερο εΐχε είπωθή δυνατά: 
άντήχησε «σίδερο» κι ό δέχτης πού συγκινήθηκε σημείωσε : «σί
δερο». Ηταν φυσικό: ή ώρα, ό τόπος, ή ψυχική κατάσταση τών 
δυό έραστών, ή άσωτη γαλήνη τών πραγμάτων, δέν ήταν δυνατό 
νά συνδυαστούν στό μηχάνημα μέ τόν ήχο έκείνης μονάχα τής 
λέξης. ’Άν ό Μαυρίκιος έλεγε στή Λυσιμάχη κάτι γιά τή μεγά
λη του άγάπη, άν πρόφερε δυνατά τή λέξη αύτή—Άγάπη—δέν 
υπάρχει άμφιβολία πώς τό ρομπότ θά συνέχιζε μ’ έτοιμότητα 
άπαράμιλλη. θά ’λεγε γιά τ’ άστέρια πού βλέπανε ψηλά, σέ 
σπαρμένα πλαίσια- γιά τή σελήνη πού φαντάζονταν — στό βά
θος—κάπου- γιά τις άσημωμένες άχτίδες πού λαμπιρίζανε άνά
μεσα στις φυλλωσιές, θά λεγε γιά τά γαλανά μάτια τής Λυ- 
σιμάχης- γιά τήν άπόλυτη εύδαιμονία του νά ναυαγή στό γαλα
νόν αύτό ώκεανό τών ματιών της- γιά τό αίσθημα τέλος τής τέ
λειας άρμονίας πού θαρρείς τούς έφερνε ώσάν σέ βελουδένια 
άνέγγιχτα πέταλα ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω άπό κάθε νοητό 
σχήμα, σέ φανταστικά διάφανα τοπία... Εντούτοις—κι έδώ άκρι- 
βώς θά σημειωθή τό παράδοξο τοΰ περιστατικού — ό Μαυρίκιος 
στό άπροσδόκητο έπιφώνημα τοΰ μηχανικού του άνθρώπου τα
ράχτηκε.

— Στό διάβολο 1 — εΐπε στρέφοντας πίσω τό κεφάλι.
Γιά νά βρεθή ένας άνθρωπος σέ τόσο καταπληκτικήν άντ1 

θέση, σέ τέτοια άποκρουστική άσυμφωνία μέ τό ίδιο του τό έρ
γο, είναι φανερό πώς μεταμορφώθηκαν γι αύτόν οί συνηθισμέ
νες παραστάσεις τών πραγμάτων κι άλλαξαν οί άντιλήψεις του 
γι αύτά. Τό συμπέρασμα άποκτά μεγαλύτερη άκόμα βαρύτητα 
δταν συμβαίνει τό «έργο» νά μήν είναι παρά μιά πιστή άνα. 
παράσταση, μιά άναβίωση τοΰ δημιουργού του, προικισμένο μέ 
τις ιδιότητες, τά συναισθήματα, τή θέληση, τις άδυναμίες, τις 
ψυχικές ιδιορρυθμίες καί τά λοιπά συνειδητά καί ύποσυνείδητα 
χαρίσματα έκείνου. Τό πράγμα θά ’χάνε ένδιαφέρον άν ό Μαυ
ρίκιος έμοιαζε ’κείνους τούς άνθρώπους πού συχνά βρίσκουν 
εύκαιρίες στή ζωή τους νά άνανεώνονται, μή λογίζοντας γιά 
έξαιρετική θυσία άν άπαρνιοΰνται συνάμα αισθήματα, άντιλή- 
ψεις καί φρονήματα, πού πρώτα ήταν γιά τούς ίδιους κάτι πε
ρισσότερο άπό ιερά. Είναι βέβαια σ’ αύτούςπολύ εύκολο ν’ άλ-

λάζουν κι άναμνήσεις κι δνειρα καί φαντασίες- άνθρωπος δμως 
πού γιά νά κάνη πιό ζωντανά καί τά όνειρα καί τις άναμνήσεις 
καί τις φαντασίες του άποφασίζει μιά μέρα νά τούς δώση σχή
μα καί φωνή —έστω, μέ σίδερα κι έλάσματα —μπορεί ίσως στιγ
μές στιγμές ν’ άφαιρήται ή νά λησμονή- δέν τοΰ έπιτρέπεται δμως 
ν’ άσχημονή καί νά παραφέρεται μαζί τους....

’Έπειτα άπ έκείνη πέρασαν σ’ άλλη πολιτεία, κείθε άπό 
θάλασσες κι ώκεανούς, κάτω άπ άλλο φώς, πιό στιλπνό, σέ 
χώρα δπου ώργίαζε ένας φυτικός παράδοξος κόσμος μέ πανύ
ψηλους κορμούς δέντρων, πού άγέρωχα προσπαθούσαν ν άγ- 
γίξουν τό άσωτο, βαθύ, μακρυνό μπλάβο τοΰ ούρανοΰ.

Ζήσαν κι έκεΐ τή ζωή πού τούς άρεσε νά ζήσουν. Σχημάτι
σαν μ’ δσα βλέπανε κι αισθάνονταν γύρω τους τά νέα τους 
όνειρα. Καί ξετυλίγονταν αύτά στή φαντασία τους ποικί
λα όλοένα καί θαυμάσια, ώσάν ή πραγματοποίησή τους νά τούς 
τρόμαζε...

Ώς τόσο έπειτα άπ τις έξαίσιες νύχτες, τις άστροφεγγιές, τις 
άτέλειωτες περιπλανήσεις στή σιγαλιά, άρχισαν νά καταφθάνουν 
άφόρητες οί έντονες ημέρες : χρωματισμοί θρασύτατοι, ήχοι 
στριγγοί, φράσεις γιομάτες έπαρση. Ενοιωσαν ξαφνικά νά τούς 
πνίγη ή ζωή τών άλλων- νά τούς άρπάζει ή κίνηση στό στρό- 
βυλό της. Φαντάστηκαν πώς άπό στιγμή σέ στιγμή τρομακτικοί 
θγκοι.— οί οικοδομές, τά σιδεροδιχτυωμένα βουνά—θά τούς συ- 
νέθλιβαν καί οΐ άτέλειωτοι δρόμοι ρουφώντας τους, θά τούς 
έφερναν σέ βάραθρα δπου άσφαλώς θ’ άφανίζονταν. Ενα άκα
τανόητο βουϊτό βασάνιζε τις αίσθήσεις των. Κι δλα γύρω τους 
άποκτοΰσαν άναπάντεχα μιά ρυθμικήν άκρίβεια, μιάμαθηματι. 
κή άλληλουχία πού ’δείχνε πώς δέ θά τέλειωναν, δέ θά σιγού. 
σανε ποτέ.

’Έπρεπε νά έντείνουν; τήν προσοχή τους, νά περιοριστούν 
σέ κάποια πραγματικότητα, σέ ιδέες κι αισθήματα κανονικά πλαι
σιωμένα. Ή Λυσιμάχη άρχησε νά τοΰ άπαγγέλη νέους στίχους. 
Αύτός ώμολόγησε αύθόρμητα πώς δέν τούς ένοιωθε πιά, πώς τά 
νοήματα ήσαν πολύ άφηρημένα. Κι οί δυό βάλθηκαν νά προσαρ- 
μοσθοΰν στις συνήθειες τους: μοναδικός τρόπος νά χωριστοΰνσέ 
δυό διάφορες όμαλές όντότητες.

— θαυμάζω Λυσιμάχη τις ίνδοκαλαμιές καί τις φοινικιές 
αύτοΰ τοΰ τόπου. Σωστό έργαστήριο άπό άντέννες πού ψάχνουν 

210 211



μέ τό φύλλωμά τους ν’ αρπάξουν τά κύματα τοΰ άστρικοΰ 
κόσμου.

Οχι: θαρρείς εΐναι χρωστήρες ποΰ καθώς σειούνται οί κορ
φές τους στόν άέρα ζητούν νά βάψουν πράσινη τή γαλανή έ- 
πιφάνεια, ψηλά.

—'Υπερβολική ή εικόνα...
Η τα ν φυσνκά μαζί τους κι ο μηχανικός άνθρωπος.Λειτουργούσε 

παρ’δλη τήν άμέλεια τοΰ Μαυρίκιου μ’άρκετή δεξιότητα. Γέλα
γε δταν τόν υποχρέωναν τά πράγματα νά γελάση. Μιλοΰσε μέ 
τή συνηθισμένη έτοιμότητα, στενοχωριόταν δταν έπρεπε νά στε
νοχωρηθεί. Άλλά πιότερο άπ’ δλα—κι αύτό έχει σημασία— 
έκανε όλοένα πιό άναγκαία τήν παρουσία του.

’Έτσι ήλθε μοιραία ή στιγμή ποΰ ό Μαυρίκιος άναγκάστη- 
κε νά συνέλθει όλότελα. Αύτό -φυσικά- συνέβηκε δταν ή Λυσι- 
μάχη γλύστρησε άπαλώτατα άπό ένα πρωί σ’ άλλο πρωί, στόν 
άσχημάτιστο κόσμο τών περασμένων έντυπώσεων. Τό πρόσω
πό της, τά γαλανά μάτια, τά ξανθά μαλλιά, τά μετάξινα όμορ
φα μαλλιά, τό χαμόγελό της, τό κορμί της, ή κατάλευκη σάρκα 
της, οί κινήσεις, οί λέξεις, δλος αύτός ό ξεχωριστός κόσμος 
πουχε ζήσει τόσον έντονα κοντά του έξαφανίστηκε μιά μέρα 
δίχως μάταιες δικαιολογίες, δίχως καμμιά περιττή λέξη, δίχως 
παράλογες έκπλήξεις. Σύρθηκε κι αύτή, φοβισμένη άσφαλώς 
άπ τόν κίνδυνο δπου εΐχε έμπλακεϊ, στά ψηλά δικά της προ
χώματα κι άνήγγειλε στά πέρατα τής γής τήν έκδοση ένός 
νέου βιβλίου.

Επόμενο ήταν νά στραφεί μ’ άνανεωμένο τώρα ένδια
φέρον ό Μαυρίκιος στό μηχανικό του άνθρωπο. ’Ένοιωσε 
τήν άνάγκη νά προσθέσει άκόμα κάτι στό θαυμάσιο έρ
γο του. Ή περιπέτεια εΐχε ζωντανέψει μέσα του διαθέ
σεις πού άλλοτε ύποφώσκανε ή τόν άπασχολοΰσαν μέ 
τή φιλογογική τους μονάχα πλευρά. ΤΗταν αίφνης φυσικό 
νά τοΰ έμψυσήσει τώρα νέα αισθήματα: κάποια μελαγχο
λία, μιά έκζητημένη άπαισιοδοξία, μιά άπόχρωση συνάμα λε
πτότατης είρωνίας : στοιχεία δλα διακοσμητικά, πολύτιμα σ’ ένα 
ρομπότ, θά παρατηρηθή ίσως πώς έτσι συνήθιζαν νά έκδηλώ- 
νουν τίς άληθινές καί ψεύτικες στενοχώριες τους οί άνθρωποι 
σέ παλιές έποχές παρακμής. Άλλά δέν ύπάρχει λόγος νά άπο- 
δειχτή μέ κάθε τρόπο καί θυσία πώς τό μηχανικό κατασκεύα

σμα τοΰ Μαυρίκιου δέν ήταν μιά άναπαράσταση τύπου πα
ρακμής, μ’ δλα τά έλαττώματα καί τις ύπερβολές του.

Καί πάλι, δταν άποφάσισε ό Μαρίκιος νά χαρίση στό μηχά
νημά του φιλοσοφήματα κι αισθηματολογίες άξιες άνθρώπου πού 
βλέπει άπηυδησμένος νά γκρεμίζεται ξαφνικά ένας ιδανικός του 
κόσμος, κανείς δέ θά μπορούσε νά ύποστηρίξη πώς βασίστηκε 
άποκλειστικά στήν πρόσφατη προσωπική του πείρα, και πώς δέν 
άφέθηκε άπλά σέ μιά μελαγχολική, ποιητική διάθεση τής 
στιγμής.

Σκέφτηκε βέβαια τότε γιά τήν έννοια τής ζωής. Αλλα 
μιας έννοιας προορισμένης γιά τό μηχανικό του μονάχα άν
θρωπο. Κι άσφαλώς δέ δυσκολεύτηκε νά βρή. Γιατί ή ζωή, φυ
σικά.... 'Η ζωή....

'Ένα μάζωμα, μιά παράλογη συλλογή άπό όδυνηρές στό 
βάθος έντυπώσεις. θυμάσαι μιά δύση, μιά άνατολή, ένα ταξίδι 
στά σύννεφα, ένα ταξίδι στά βάθη : μηδαμηνότητες. Απλές εικό
νες πού φτιάχνουν λέει τόν κοσμο σου. Κ οι λύπες, οι χαρές, 
ή άγάπη, οί έρωτες, άλλες πάλι εικόνες δίχως έκλεκτικότητα 
συλλεγμένες, δπως-δπως, καθώς παρουσιάζονται. Μ’δλα αύτά 
φτιάχνεις τήν ψυχή σου. Στέκεσαι κατόπιν καί θαυμάζεις άπο- 
ρώντας πώς έζησες. Γίνεσαι έτσι ξεχωριστή όντότητα, άξονας 
δλου τοΰ κόσμου πού θαρρείς ματαιοπονεί γύρω σου ωσάν 
πνιγμένος σέ νεφέλωμα. Καί τά λοιπά καί τά λοιπά.

Τό παν λοιπόν εΐνε νά φτιάξη κανείς τήν ψυχή του. Νά 
ζήση έντονα, νά πονέση, ν’ άγαπήση άσωτα....

Πώς ή άποψη αύτή εΐνε ή ορθότερη κ’ ή μοναδική μάλι
στα δταν πρόκειται νά χρησιμοποιηθή περιληπτικά σ ένα ρο
μπότ, δέν ύπάρχει άμφιβολία. Ή έφαρμογή της, δμως μα
ταιώθηκε όριστικά. Γιατί τή στιγμή άκριβώς πού ό Μαυρίκιος 
έφτασε στό θαυμάσιο οιύτό συμπέρασμα ό μηχανικός του άν
θρωπος έξ αιτίας μιας παράδοξης έσωτερικής άσυνέπειας, γιά 
κάποιο άνεξήγητο μπέρδεμα στούς μοχλούς καί στά έλάσματα — 
λένε τά χρονικά τής έποχής — έντελώς άπροσδόκητα, αύτοκτό- 
νησε...

ΑΛΚ. Γ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

LACRIMAE HOMINIS
Στόν ποιητή Γ. θ. Βαφόπουλο

Ηταν σά νά σέ πρόσμενα Κνρά 
απόψε πού όέν έπνεε όζω ανάσα 
κι’ έλεγα: θάρθει απόψε άπ τά νερά 
κι’ άπό τά όάσα.

Θάρθει άφον φτεράει μου ή ψνχή, 
άφον σπαρά τό μάτι ηον σάν ψάρι 
και θά μνρίζει πένθος και βροχή 
και νειό φεγγάρι.

Και νά, τό κάθισμά σον σνγνρνώ, 
στολίζω μον τό δώμα άγριομέντα 
και νά, μαζί σον κι’ ολας άρχινώ 
χρνση κονβέντα.

Πώς νά, θά μείνει ό κόσμος με τό μπά ! 
πον μ’ έλεγε τρελλό πώς είχε γίνει 
καπνός καί (τάχας) σύγνεφα θαμπά 
πρός τά σελήνη.

Νύχτωσε καί όέ φάνηκες έσύ' 
κίνησα νά σέ βρω άφον "χε αργήσεις 
μά σκούνταφτες (οπον έσκούνταφτα) χρνση 
καί σν επίσης.

Τόσο πολύ μ’ αγάπησες Κνρά 
πού άκονγα όιπλά τά βήματά μον' 
πάταγα γώ—στραβός—μες στά νερά ; 
κι’ έσύ κοντά μον...

Χαλκίδα ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζοΰμε άκόμα έντονα κάτω άπ τήν καθημερινή άγωνία τής 
ζωής μέ τόν τρόμο μιάς άγνωστης αύριο. Ή δράση καταστρέ
φει τό όνειροπόλημα, τό πρακτικό πνεΰμα τήν ποίηση, ό έντελ- 
λεκτουαλισμός τή φαντασία καί τούς κόσμους τής ψυχής. Σή
μερα ό καθένας μας χρειάζεται κάπου νά πιστέψει, νά άνήκει 
κάπου. Δέν επιτρέπεται πειά στό λογοτέχνη νά μένει άδιάφο- 
ρος στις καθημερινές φωνές πού άκούει γύρω του, άναζητών- 
τας μέσα του τήν άλήθεια, νά στέκεται άποχωρισμένος άπ τή 
ζωή στούς δικούς του κόσμους πού μπορεί νά μήν έχουν τίπο
τα τό δμοιο μέ τήν κοινή πραγματικότητα, νά μήν ένδιαφέρε- 
ται γιά τή μοίρα τών άνθρώπων, νά μήν έχει κυρίως ιδέες πο
λιτικές καί κοινωνικές πού νά τίς ύποστηρίζει μ’ δλη του τή 
δύναμη, νά μήν παίρνει τέλος μιά στάση. Εΐναι φαίνεται 
άνάγκη νά χάσει τήν άνεξαρτησία του, τήν έσωτερική 
του ελευθερία.

Σκέπτουμαι, υστέρα άπ’ αύτά, ποιά μπορεί νά εΐναι ή θέ
ση τοΰ λογοτέχνη πού θά θελήσει νά διατηρήσει τήν άνεξαρ
τησία του. Δίχως άλλο θά κινδυνέψει νά μείνει μόνος μέ τόν 
έαυτό του, ν’ άντικρύσει τήν άδιαφορία τοΰ μεγάλου κοινού, 
άν καί στόν τόπο μας τό άναγνωστικό κοινό εΐναι πάντα έ- 
λάχιστο, νά θεωρηθεί ένας παλιωμένος ρομαντικός, ένας κα
θυστερημένος όνειροπόλος άφοΰ γύρω του δλα άπαιτοΰν τήν 
άμεση έπέμβασή του, δλα ζοΰν τήν άγωνία καί τήν τρικυμία 
τής έποχής μας.

ΚΓ δμως ό καθένας δημιουργεί σύμφωνα μ’ αύτό πού φέρ
νει μέσα του, έκφράζει τόν κόσμο καί τόν άνθρωπο διά μέσου 
τοΰ έαυτοΰ του. 'Ο πραγματικός δημιουργός διατηρεί κατ’ ά
νάγκη τήν άνεξαρτησία του, καί τό άνθρώπινο πνεΰμα δ,τι μάς
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έδωσε, τό έδωσε μονάχα δταν μπόρεσε νά διατηρήσει άδέ- 
σμευτη τήν ελευθερία του, δταν δέν πήρε μιά καί μοναδική 
θέση.

Μά έδώ άκριβώς γεννιούνται κάποια έρωτήματα. Διατη
ρώντας ό λογοτέχνης τήν άνεξαρτησία του καί κινδυνεύοντας 
έτσι νά μείνει όλομόναχος, θά υπήρχε λόγος νά έξακολουθεϊ 

*νά δημιουργεί, ή θά έπρεπε νά σωπάσει, άφοΰ τό έργο του 
δέν τό προορίζει μοναχά γιά τόν έαυτό του, μά γιά τό κοινό 
έφόσο τό θέτει σέ κυκλοφορία; Κι’ άκόμα θά έπιτρεπόταν ένας 
λογοτέχνης νά βρίσκεται τόσο μακρυά άπ τό κοινό, νά είναι 
ξένος πρός τούς γύρω του άνθρώπους, πρός τήν έποχή του 
πού έχει ώρισμένεις άπαιτήσεις άπ’ αύτόν;

Μοΰ φαίνεται δτι οί πραγματικοί δημιουργοί ποτέ δέν τρό
μαξαν τή μοναξιά γιά νά σωπάσουν, κι’ άκόμα τά άληθινά δη
μιουργήματα άνήκαν κι’ άνήκουν σ’ δλες τίς εποχές κ’ έμειναν 
πάντα μακρυά άπό δλες αύτές τίς έφήμερες άπαιτήσεις. Γι’ 
αύτό νομίζω, δτι ό καθένας διατηρώντας δλη τήν άνεξαρτη
σία του—άλιώς δημιουργεί κατά παραγγελία — μπορεί νά πει 
είλικρινά αύτό ποΰ έχει μέσα του, νά εΐναι σύμφωνος μέ τόν 
έαυτό του, έστω καί άν άκόμα μείνει μόνος του. "Αν τό έργο 
του έχει κάποια πραγματική άξια άργά ή γρήγορα θά έκτιμη- 
θεΐ. ’Έπειτα πάντα θά υπάρξουν γύρω του μερικοί πού θά τό 
προσέξουν καί θά τ’ άγαπήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
σήμερα ό Andre Suares στή Γαλλία καί τόσοι άλλοι, πού στά
θηκαν πραγματικοί καλλιτέχνες καί διατήρησαν δλη τήν άνε
ξαρτησία της.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

Σημείωση «Μακεδονικών Ημερών». Τό περιοδικό ευχαρίστως θά 
φιλοξενούσε στις σελίδες του άρθρα σχετικά μέ τό παραπάνω ζήτημα 
διατηρώντας πάντα τήν άνεξαρτησία τής εκλογής του.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Μυριόφωτη, μυριόχρωμη ή ζωή 
διαβαίνει σαν τρελλό πανόραμα, 
κι έγώ στήν άγκαλιά σοι>, 
μεγάλε δρόμε, τήν πνοή 
σου νοιώθω, κι’ ολη τήν τραχειά ομορφιά σου.

Περνούν ψυχές, περνούν ματιές—σαϊτιές, 
λόγια έλαφρά καί λόγια ανείπωτα, 
τό γελοίο κι’ ό λυγμός, 
λογάς—λογής περπατισιές 
πού εΐναι χαράς ή θλίψης ό ρυθμός.

Σέρνεται ιϊ γρηοΰλα καί πετάει ή νιά, 
πύρινη ή διάβα είναι τής όμορφης, 
κι’ ό αλήτης σ’ άγαπάει 
μεγάλε δρόμε, έσύ καρδιά 
τής πόλης, πού άστατα τρελλά χτυπάει.

Κι’ έγώ, πότε γρηοΰλα, πότε νιά, 
πότε την αγκαλιά σου νείρομαι, 
κι’ άλλοτε νά κρυφτώ 
στό σπίτι μου βαθειά 
σά λαβωμένο άγρίμι άποζητώ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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BONAMY DOBREE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ D. H. LAWRENCE

Κανένας άπό τούς συγχρόνους συγγραφείς δέν είναι τόσο 
γοητευτικός καί τόσο έκνευριστικός δσο ό Lawrence. Εΐναι Μνας 
μεγαλοφυής πού άρνεϊται έξακολουθητικά κι’ έπίμονα τή με- 
γαλοφυΐα του, έν μέρει άπό άποστροφή πρός τήν έπαγγελμα- 
τική πλευρά τής συγγραφικής τέχνης άπό έναν ιερό τρόμο μή
πως καταντήση homme de metier· καί έν μέρει άπό έπιθυμία 
νά διάδοση τήν πίστη του. ’Εξαίσιος συγγραφέας τής περιγρα
φικής πρόζας μ’ ένα ρυθμό τόσο δυναμικό, δσο τοΰ Quincey, 
δταν φροντίζη νά τόν χρησιμοποιή, κι’ ένα χειρισμό τής ορθής 
λέξεως καί τής ορθής μεταφοράς, μέ τόν όποιο πολύ λίγοι εΐ
ναι προικισμένοι, περιφρονεΐ τό έπιμελημένο γράψιμο άκόμα 
κι’ έκεΐ πού θά έξυπηρετοΰσε καλύτερα τό σκοπό του. Δίνει 
τήν έντύπωσή πώς, μολονότι γεννημένος καλλιτέχνης, κι’ έπι- 
θυμώντας νά γίνη ιερωμένος, φοβάται μήπως ή τέχνη τοΰ πά- 
ρη τό καλύτερο μέρος τοΰ έαυτοΰ του, κι’δπου ύπάρχει φόβος, 
δέν μπορεί νά ύπάρξη ολοκληρωτικός έλεγχος τής ϋλης χωρίς 
τόν όποιο δέν μπορεί νά ύπάρξη μεγάλη τέχνη. Ή μεγαλο- 
φυΐα του λοιπόν άνήκει στό ύπερήφανο έκεΐνο είδος πού κά
ποτε άναπηδά μέσ’ σέ φτερά άπό φλόγες κι’ άλλοτε πάλι 
χώνεται μέσα σέ μιάν έκτυφλωτική λάμψη: δέν άνήκει στό 
είδος πού άποκαλύπτεται μέ καθάριες φωτεινές αστραπές 
πού καταυγάζουν τά τριγύρω. Συχνά έπομένως έπικρατεΐ έδώ 
πολύς καπνός καί κάποτε σύγχυση.

Δύσκολα λοιπόν θά βρεθή βιβλίο τοΰ Lawrence πού νά μή 
διαβάζεται μέ αίσθημα άνάμικτο άπό ήδονή καί θυμό’ δποιος 
δμως εΐναι γνωστικός άφήνει τό θυμό νά ξεθυμαίνη καί τήν 
ήδονή ν’ άνανεώνεται. Εΐναι τουλάχιστο πρωτότυπος, δχι μέ 
τόν κουτό τρόπο μιάς φόρμας στερημένης συμπληρωματικού 

περιεχομένου άλλά μέ κείνο πού προσπάθησε νά δημιουργήση 
προοδευτικά, άπό τά πρώτα του βιβλία καί τά πρώτα του 
ποιήματα, δπου νοιώθει κανείς άμέσως τή δύναμη, ώς τό τε
λευταίο του έργο.

’Εκεί πού βρίσκεται στό στοιχείο του εΐναι στά καθαρώς 
περιγραφικά μέρη, δχι μόνο σέ βιβλία περιγραφών άλλά καί 
στά ρομάντζα του καί τά διηγήματά του, γιατί σ’ αύτά ούτε ή 
άπεγνωσμένη του προσπάθεια ν’ άνακαλύψη μιά ξεκάθαρη 
σχέση άνάμεσα στή σκέψη καί τήν αίσθηση, έκεΐ δπου καμμιά 
δέν μπορεί νά ύπάρξη, ούτε ή έπιθυμία του νά χαράξη ένα 
δόγμα, μπορούν νά έπιδράσουν δυσμενώς καί νά καταστρέ
ψουν τήν άκεραιότητα τοΰ δημιουργήματος. Μπορεί νά δώση 
άσύγκριτα τήν πραγματική εικόνα ένός πράγματος, κάνοντάς 
το πιό πραγματικό άπό τήν πραγματικότητα, δχι μέ τίποτε βε
βιασμένα μέσα ή τιτανικά γλωσσικά κόλπα, στά όποια συχ
νά καταφεύγουν οί μοντέρνοι συγγραφείς, άλλά μέ καινούρ
γιες μεταφορικές έννοιες, πού εΐναι τά ποιητικά μέσα τής δη
μιουργίας.

Δέ χρησιμοποιεί τίς έτοιμες νεκρές λέξεις. ’Άς πάρουμε 
π. χ. τήν έκφραση «τό διάφανο πρωί» '): ύπάρχει σ’ αύτήν 
μιά καινούργια έννοια δηλαδή κάτι τό καινούργιο πού γίνεται 
άμέσως παραδεκτό. Μέ τή χρήση παρομοίων έκφράσεων δια
τηρείται έκφραστικά ζωντανή μιά γλώσσα καί μέ τέτοιες έκ- 
φράσεις άποκαλύπτεται ό γεννημένος συγγραφέας. Κι’ άκόμα 
εΐναι θαυμαστά εύαίσθητος στήν αίσθηση τών πραγμάτων, στή 
θέα των σέ σημείο πού οί περιγραφές των δέ μένουν άπλώς 
περιγραφές, άπλα σχεδιάσματα, άλλά γίνονται αύτά καθε- 
αυτά ποιητικά άντικείμενα.

«’ίϊταν τότε ένα μεγαλόπρεπο ανοιξιάτικο πρωηό καί παραφύ
λαγα τότε άνάμεσα απ’ τά δένδρα νά δω τήν πομπή νά κατηφορίζη 
τή βουνοπλαγιά. Ό άέρας ψηλά ήταν συνυφασμένο; μέ τή μουσική 
τών κορυδαλών κι’ ολόκληρος ό κόσμος μου φρικιοΰσε άπό τ ,ν αί
σθηση τοΰ καλοκαιρ ού. Οί νιόβγαλτες χλωμές ανεμώνες άνασηκώνουν- 
ταν άπ’ τόν άέρα τού δάσους καί κάτω άπ’ τίς λεφτοκαρυές, δπου τυ
χαία ό πυρός ήλιος κατάφερνε νά εισχώρηση, μικροί καινούργιοι ήλιοι

') «The upright morning’ στό αγγλικό κείμενο. Εΐναι δυστυχώς 
άμετάφραστο.’Ακολούθησα τήν άπόδοση τής Γαλλικής μεταφράσεως. 
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άναφαίνουνταν κι’ άχτιδοβο'οΰσαν μ’ άληθινό φώς. Παντού όλοτρό- 
γυρα κάποια φρικίαση ήταν διάχυτη κι’ ένα ανασκίρτημα μιας και
νούργιας ζωής, δμοιο μ’ έκεϊνο π ύ νοιώθει μια γυναίκα δταν 
έχη συλλάβει. "Ενα κιτρινωπό δέντρο σέ μιά ζηλευτή θέση έμοιαζε 
σάν ένα χλωμόχρυσο σύννεφο θερινής αυγής' πιό κοντά μου, χνεμο- 
ζύγιαζε άπ’ ένα χρυσαφένιο εξωτικό μπουκέτο επάνω σέ κάθε κλωνί 
του και βομβοϋσε σά μελισσολόι, σαν ένας ιερός χρυσαφέν ος θάμνος 
σιγομουρμουρίζοντας τήν αγαλλίαση του μέ τόν ίερό ψίθυρο τών με- 
λισσιών και μ’ ένα θερμό μυροβόλημα. Πλήθος πουλιά κελαϊδοΰσαν 
κα'ι σπάθιζαν τόν αέρα ξαφνισμένα’ ςεπετοΰσαν μακρυά πασίχαρα άνε- 
μίζοντας στό ράμφος τους φυλλαράκια χλόης ή τουφίτσες μαλλιών, 
βυθιζόμενα στις σκοτεινές μ€ριές τοΰ δάσους και ξαναβγαίνοντας πά
λι στό γαλάζιον αιθέρα.

(Άπό τό «ΑΣΠΡΟ ΠΑΓΩΝΙ»)
Μπορεί νά παρατηρήση κανείς πώς τέτοια κομμάτια, (καί 

μάλιστα ένα τόσο έξοχο, εΐναι βγαλμένο άπό τά πρώτα βιβλία 
του) μπορούν χωρίς άμφιβολία ν’ άποτελέσουν έναν τόμο άπό 
περιγραφικά δοκίμια (καί υπάρχουν πραγματικά μερικοί πού 
προτιμούν κάτι σάν τά «Θάλασσα καί Σαρδηνία» καί 
«Πρωινά στό Μεξικό» άπό τό άλλο του έργο)· ή περιγραφή 
δμως εΐναι μόνο ένα μικρό μέρος άπό τήν έργασία τού μυθι- 
στορογράφου καί ή δοκιμασία πρέπει νά γίνη έξετάζοντας τόν 
Lawrence ώς μυθιστοριογράφο, κατά πόσο μπορεί νά έφσρ- 
μόση τήν ίδια μέθοδο στά πρόσωπα, νά τά ζωντανεύη μέ μιάς 
τόσο καί νά τά παρουσιάζη τόσο στερεά. Παρακάτω παραθέ
τουμε γι’ άπόδειξη μιά μικρή περικοπή άπό τό «Δειλινό στήν 
’Ιταλία» :

«Τ ά δάχτυλά της τρεμοπαίζαν αδιάκοπα μέ μικρές μισοταραγμέ- 
νες μά αυτόματες κινήσει; σάν πεταλούδες πού σκιρτούν έδώ κ’ έκεΐ 
Φλυαρούσε γρήγορα μέ τά Ιταλικά της πού δέν μπορούσα νά καταλά
βω, κοιτάζοντας με στό μεταξύ κατά πρόσωπο, γιατί ή διήγηση τή; 
προκαλοΰσε κάποιαν έ'ξαψη. Κι’ δμως κανένα της χαρακτηριστικό δέν 
κουνιόταν. Τά μάτια τη; παραμένανε αφελή ά'ο χτά κι’ ασυναίσθη
τα σάν τόν ουρανό. Μόνο μιά ισχυρή θέληση ζωγραφιζόταν κάποτε 
στό πρόσωπο καί τότε φαινόταν ν’ άχτιδοβολά πρό; τό μέρος μου, σά 
γιά νά μέ καθυποτάξη.

Τό αδράχτι της ιΐχε μπλεχτή μέσα σ’ ένα αποξηραμένο φυτό 
καί δέν γυρνούσε πιά. Δέν τό πρόσεξε. ’’Εσκυψα καί τό ξέμπλεξα σπά- 

ζοντσς τά κλωνιά. Εΐχαν άκόμα απόχρωση μπλε. Έκείνη βλέποντας 
τί έκανα άποτραβήχτηκε άπλώς λιγάκι άπό τό φυτό. Τό άδράχτι της 
ελευθερώθηκε.

Εξακολούθησε τή διήγηση της, κοιτάζοντάς με αινιγματικά. 
’Έμοιαζε σάν τήν Δημιουργία, σάν τήν άρχή τού κόσμου, τό πρώτο 
ξημέρωμα. Τά μάτια τη; ήταν σάν τήν πρώτη αυγή τού κόσμου τόσο 
ήταν νεανικά.

Κόπηκε ή κλωστή της. Φαινόταν σά νά μήν τό κατάλαβε. Μη
χανικά δμως μάζεψ■: τό άδράχτι, τύλιξ-: άρκετό μαλλί, ένωσε τις κομ
μένες άκρες, κλωθογύρισε πάλι τό άδράχτι κι’ εξακολούθησε νά μιλά 
μέ τόν μισοεμπιστευτικό μισοασυναίσθητο τρόπο τη;, σχ νά μιλούσε 
στό δικό της κόσμο μέσα μου.

"Ετσι στεκόταν στό ήλιόφωτο, π ίνω στή μικρή πλατφόρμα, ηλι
κιωμένη κι’ δμως σάν τό πρωί, ολόισια καί μοναχική, χρωματισμένη 
άπό τόν ήλιο, ξεθωριασμένη άπό τόν ήλιο, ένώ έγώ δίπλα τη;, σάν 
ένα κομμάτι νύχτας καί φεγγαρόφωτου, στεκόμουνα χαμογελώντας μέ
σα στά μάτια της. τρομάζοντας μήν άγνοήση τήν ύπαρξη μου,

Πράγμα πού έκανε ...»
Αύτά τ’ άποσπάσματα εΐναι άρκετά γιά νά δείξουν τήν 

ποιότητα τού γραψίματος τοΰ Lawrence· έκτος δμως άπό τή δύ
ναμή τους καί τή λεπτή τους εύαισθησία, δέν τόν κάνουν δια
φορετικόν άπ’ όποιονδήποτε άλλον άνεγνωρισμένο συγγραφέα. 
Καί θά μπορούσε κανείς νά έπιμείνη πολύ στό σημείο αύτό 
δτι πραγματικά κατέχει τή δυναμικότητα έκείνη χωρίς τήν 
όποια δέν μπορεί νά δημιουργηθή μεγάλο έργο, κι’ δτι εΐναι 
ένας προσκολλημένος στήν παράδοση συγγραφέας γιατί έν- 
διαφέρεται γιά τήν πλατειά βοή τής άνθρωπάνης ζωής. Δέ 
μοιάζει μερικούς έξαιρετικούς μοντέρνους συγγραφείς πού προ
σθέτουν ϊσως κάποιο λεπτό νήμα στό άραβοϋργημα τής φιλο
λογίας, έκμεταλλευόμενοι έκλεκτικά κάποια γωνιά εύαισθη- 
σίας ή έπεξεργαζόμενοι κάποιο καθαρά φιλολογικό πρόβλημα. 
Ξεκινάει άπό ένα παραδεγμένο φόντο καί προχωρεί πλα
ταίνοντας τούς ορίζοντες τού ρομάντζου- καί τό πρόβλημά του 
τότε μόνο δημιουργεϊται δταν πλαταίνει τούς όρίζοντες τοΰ 
ρομάντζου καί άρχίζει νά διαφέρη άπό τούς άλλους συγγρα
φείς: ποιό εΐναι συγκεκριμένα τό πρόβλημά του θά τό συζη
τήσουμε άργότερα.
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Πρέπει πρώτα νά έξετάσουμε τήν άντίληψη πού έχει γιά 
τό ρόλο τοΰ ρομάντζου κι αύτό καθορίζεται μέ σαφήνεια στό 
τελευταίο του έργο, «Ό Εραστής τής Λαίδης Chatterley».

« Εκείνο πού πραγματικά προσδιορίζει τή ζωή μας εΐναι ό τρό
πος μέ τόν όποιον ή συμπάθεια μας διαχύνεται κι’ άποτραβιέται. Κι’ 
έδώ έγκειται ή πλατεία σημασία τοΰ καθώς πρέπει χειρισμένου ρομάν
τζου. Μπορεί ν ανοίξη και νά οδηγηση σέ καινούργιους κόσμους τή 
ροη της συνειδητοποιημένης συμπάθειας μας και μπορεί νά τήν ά®ο- 
τραβηξη μακρυα από πραγματα απονεκρωμένα πιά. Τό ρομάντζο, λοι- 
πον, χειριζομενο όπως πρεπει, μπορεί ν’ άποκαλύψη τίς πιό μυστικές 
γωνιές τής ζωής: γιατί άκριβώς στις παθητικές μυστικές με
ριές τής ζωής, πάνω απ όλα, εχει ανάγκη νά πλημμύρα καί ν’ άπο- 
τροβιεται η αμπωτι και η παλλιροια τής συναισθηματικής συνειδη- 
τοποιησης μας, καθαρίζοντας κοί δροσίζοντας τά πάντα.»

Αύτή ή Θεωρία δέ μπορεί νά σταθή μόνη· ξεχωρίζει απλώς 
τόν Lawrence από τούς συγγραφείς ποΰ έπιθυμοΰν «ν’ άποκρυ- 
σταλλώσουν» τή ζωή, έξεταζόμενη δμως έν συνδυασμώ μέ τή 
γενική κατεύθυνση τής έξελίξεως του χρειάζεται πολύ φώς νά 
ρίξη στό γράψιμό του. Εκείνο μέ τό όποιο έχει πρόθεση 
νά φέρη σ’ επαφή τούς αναγνώστες του, αύτή ή παλίρροια τής 
συναισθηματικής συνειδητοποίησης, εΐναι κάποια, σέ μας άμυ- 
δρά, σ’ αύτόν ζωηρά νοητή, πλατειά ροή τής ζωής- δχι κοινω- 
κή ή προσωπική προσαρμογή, άλλά κάποιος ρυθμικός παλμός 
πού ένυπάρχει στή βάση τών πραγμάτων. Ό Lawrence 
εΐναι λοιπόν ένας μυστικιστής, δχι δμως άπό τήν ποικιλία τών 
γελοίων καί τών προσποιητών, ούτε καί άνήκει στό σωρό τών 
σοβαροφανών καί δήθεν θεόπνευστων μυστικιστών. Ή θρησκεία 
του εΐναι γερή, προσιτή μόνο μ’ έντατική έκτίμηση τοΰ ψυσικοϋ 
καί ειδικά τοΰ σεξουαλικού στοιχείου. 'Η θρηκεία τής όποιας 
εΐναι ίερεύς καί προφήτης εΐναι πρωτόγονη. Σέ μερικούς φαίνε
ται πώς είναι έμποτισμένος μ’ ένα μεγαλοπρεπή καί θριαμβικό 
αισθησιασμό, άλλ’ άν κι’ αύτό εΐναι άλήθεια δέν εΐναι ολόκλη
ρη ή άλήθεια. Δέν πρέπει νά νομίζουμε, δπως ίσως φαίνεται 
κάποτε, πώς ό δαίμονας πουριτανισμού προβάλλει τό δάχτυλο 
γιά ν’ άποκαλύψη τό σκελετό κάτω άπό τή μυρωμένη σάρκα 
άλλά πώς ξέρει δτι οί αισθήσεις δέν μποροΰν ποτέ νά ικανο
ποιούν καί πώς άναζητά κάποιο τελειωτικό σκοπό. Ή άναζήτη- 

ση του εΐναι ήθικολογική, σχεδόν μεταφυσική- καί εφ δσον δέν 
έννοεΐ νά παραδεχτή τούς'περιορισμούς τής άνθρωπότητας, εΐ
ναι ένας ρομαντικός. Κι’ άκόμα περισσότερο εΐναι βαθειά δυ- 
σαρεστημένος μέ τό πολύπλοκο τής σημερινής ζωής. Παρατηρεί 
τό σύγχρονο έρωτα μέ φρίκη· τοΰ φαίνεται στερημένος άπό 
πραγματικές άναπάλσεις, άπό τή ζωτική ικανοποίηση κάποιου 
πράγματος πού εΐναι περισσότερο πρωτόγονο άπό τό φυσιολο
γικό ένστικτο, καί τό όποιο, έλλείψει καλυτέρας λέξεως, θά μπο
ρούσε νά όνομασθή τό όρμέμφυτο.

Περιφρονεΐ τή σαρκική έπιθωμία δσο καί τό διανοητικοποι- 
ημένο ή πνευματοποιημένο έρωτα: βλέπει τόν άνθρωπο νά ύπο- 
νομεύεται άπό έπιπόλαιο έρωτα δπως καί από έπιπολαιο μίσος 
καί ζηλοφθονία. Καί τότε ή προπαγανδιστική του φύση, γιατί 
έχει προπαγανδιστική φύση, τείνει νά στρέψη τούς ανθρώπους 
πίσω σέ μιάν πληρέστερη πραγματοποίηση τοΰ όρμεμφυτικοΰ 
δντος.

Γιά νά έπιτύχη ένα τέτοιο πράγμα πρέπει νά βελτιώση 
καί νά δώση έννοια στή φυσιολογική πείρα. Προηγουμένως 
δμως τή φυσιολογική πείρα πρέπει νά τή γνωρίσουμε πλήρως 
καί έντονα: ή προσπάθεια του νά τό πραγματοποιήση, νά βρή 
λέξεις γιά νά περιγράψη δχι μόνο τή φυσιολογική αίσθηση, 
άλλά καί τίς συγκινητικές άνακλάσεις πού τήν συνοδεύουν, 
αύτή άκριβώς άποτελεΐ καί τό φιλολογικό του πρόβλημα.

Εκείνο πού προσπάθησε νά έπιτύχη, μέ ολέθρια κάποτε 
άποτελέσματα, εΐναι νά βρή τό άντίστοιχο τών βαθύτερων 
συγκιτητικών αισθημάτων στις φυσιολογικές αισθήσεις . οι ανα
γνώστες του εΐναι πάρα πολύ έξοικειωμένοι μέ ήρωες πού τό 
άποδεικνύουν. "Ενα μικρό κΓ δχι ολότελα αποτυχημένο κομ
μάτι άπό τό διήγημα «"Ηλιος» στόν τόμο «'Η γυναίκα πού 
δραπέτευσε» μπορεί νά χρησιμεύση γιά παράδειγμα. Περιγρά
φει μιά γυναίκα πού κάνει ήλιόλουτρο :

«Μπορούσε νά νοιώση τόν ήλιο να εισχωρή ακόμα ως μέσα στά 
κόκκαλά της’ κ ίτι περισσότερό, ως μέσα στις συγκινήσεις της 
κΓ ώς μέσα στί; σκέψ ις της. Οί σκ-τ-ινές τάσεις τής συγκίνη
σης της άρχισαν νά χαλαρώνουνται, οΐ ψυχροί σκοτεινοί θρόμ
βοι τών σκέψεών της άρχισαν να διαλυωνται. Αρχιζε να αΐ 
σθάνεται νά τής διαπερά ή ζέστη. Άναστρέφοντας τό σώμα άφησε 
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τβυς ωμού; της νά διαλύονται μες στόν ήλιο, τή μέση, τό πίσω μέ
ρος τών μηρών τησ, ακόμα και τις φτέρνες της. Και κοιτόταν μισο- 
ζαλισμένη από κατάπληξη κι’ απορία γι’ αύτό πού συνέβαινε μέσα 
της. II άπαυδυσμένη, ή ψυχραμένη καρδιά της άρχισε νά λυώνη καί 
λυώνοντας εξατμιζόταν».

Ως έδώ καλά, αύτό δμως δέν εΐναι αρκετό γιά τόν La
wrence καί σ’ ένα κομμάτι παρακάτω διαβάζουμε :

«Δέν ήταν απλός ηλιόλουτρο. Ήταν κάτι παραπάνω άπ’ αύτό. 
Κάτι βαθύ μέσα της ξετυλιγόταν καί ξεχαλάρωνε καί ή ίδια δινόταν. 
Κάποια μυστηριώδης δύναμη μέσα της βαθύτερη άπό τή γνώριμη 
της συνείδηση καί θέληση τήν έθετε σ’ επικοινωνία μέ τόν ήλιο καί 
τό ρεϋμα αύτό πού έκπέμπονταν άπό τόν εαυτό τη : ξεχυνόταν μέσ’άπ’ 
τή μήτρα της. Αύτή ή ίδια, ό άσυνείδητος εαυτός της ήταν δεύτε· 
ρεύων, ένα διυτερεΰον πρόσωπο, σχεδόν ένας θεατής: Ή άληθινή 
Ίουλιέττα ήταν αύτή ή σκοτεινή ροή άπό τό βαθύ της σώμα πρός τόν 
ήλιο.»

Νοιώθουμε πώς κάτι εΐναι βεβιασμένο· σημειώστε το «σκο
τεινή ροή», καί τό «βαθύ σώμα» : ό Lawrence προσπαθεί 
νά κάνη τήν πρόζα νά έπιτύχη κάτι πού ή πρόζα δέν μπορεί, 
δηλαδή νά περιγράψη τις άμεσες αισθήσεις. Δέν μπορεί κα
νείς νά περιγράψη τις άμεσες αισθήσεις : προσπαθήστε νά πε
ριγράφετε τή γλυκύτητα, θ άποτύχετε. Μερικά πράγματα πρέ
πει νά τά παίρνουμε ώς δεδομένα, δπως τό κοινό αίσθημα τής 
άνθρωπότητας. 'Υπάρχουν δρια πέρ’ άπ’ τά όποια δέν μπορούν 
νά φθάσουν οΐ λέξεις- αύτό δμως ό Lawrence δέν θέλει νά τό 
παραδεχτή- καί άκριβως ό άγώνας του νά βιάση τις λέξεις 
πέρ’ άπ’ τή δύναμη τους εΐναι πού κάποτε άπελπίζει τούς ά- 
ναγνώστες του.

'Υπάρχουν κι’ άλλα αποτελέσματα τής έπιθυμίας τοΰ 
Λώουρανς νά είσχωρή βαθύτερα άπ’ τή συνείδηση κι’ άπ’ τό 
υποσυνείδητο ακόμα, μέ τήν κοινή έννοια, τό κυριώτερο άπ’ 
τά όποια εΐναι η αγάπη του πρός τόν γίη'ίνο τόν φυσικό άν
θρωπο, έν αντιθέσει μέ τόν πολιτισμένο, πού σέ μερικές άπ’ 
τις τελευταίες του φάσεις τόν οδήγησε πίσω στις πιό πρωτό
γονες φυλές, ειδικά στούς ’Ινδούς τοΰ Μεξικού, επειδή αύτούς 
γνώρισε. Αύτ® τοΰ κόστισε μιά έπίθεση άπό τόν κ. Wynd
ham Lewis πού τόν κατηγορεί πώς εΐναι ένας άπαρνητής 

τής σκέψεως, δτι άνατινάζει τά φρούρια πού έχει ύψώσει ή 
άνθρωπότητα ένάντια στήν άγρια κατάσταση τής βαρβαρότη
τας, σάν κάποιος πού, δραπετεύοντας άπό τις πολύπλοκες 
παραδόσεις τής σύγχρονης ζωής, έγκαταλείπει τόν άγώνα 
τοΰ πολιτισμού. "Αν δμως ό Αώουρενς χλευάζει τόν πολιτισμέ- 
νον άνθρωπο, τό κάνει γιά τή στενότητα τής άντιλήψεώς 
του, γιά τις φτωχές του τάσεις καί συλλήψεις, γιατί αισθάνε
ται μέσα του μιά απώλεια δυνάμεων, άπό τήν άπώλεια τής 
έπαφής μέ τή φύση.

Εΐναι σάν ένα μήλο άποκομμένο άπό τή μητέρα — δέντρο, 
δέν τοΰ άπομένει τίποτε άλλο παρά νά σαπίση. Κι άν υπάρ- 
χη στόν Αώουρενς, μιά τάση γιά έπιστροφή στή γή, έπιστροφή 
στό άγριο στοιχείο, καί πρόκειται μόνο γιά στοιχείο, ή ϊσως 
ούτε κι’ αύτό, παρά μόνο γιά συμβολισμό, αυτή η τάση δέν 
εΐναι καθόλου αισθηματική καί μέ κανένα λόγο μιά μορφή 
Ρουσσωισμοΰ. Γι’ αύτόν ό άγριος δέν εΐναι εύγενικός έπειδή 
εΐναι άγνός κι’ άπλός, μέ παιδική ψυχή καί ίσως φυτοφάγος> 
άλλ’ άκριβώς έπειδή εΐναι άγριος κΓ έχει μυστικιστικές έννοιες 
γιά τήν ύπαρξη, τό αίμα, τις ΐνες, τή φωτιά, πού ό πολιτι
σμένος άνθρωπος τις έχει περιορίσει μ έπιμέλεια. Δέν εΐναι 
τόσο συνήγορος τής βαρβαρότητας δσο εΐναι κατήγορος τής 
πνευματικής ζωής. Καί βέβαια δποιος γνωρίζει, δπως αύτός, 
τήν ποιότητα τών άνθρώπων πού ζή τή λεγομένη πνευματική 
ζωή, μπορεί νά συμπαθήση σέ μεγάλο βαθμό τις ιδέες τοΰ 
Αώουρενς. Ή έπίθεση του στρέφεται πρός τήν ξηρασία καί τήν 
έλαφρότητα αύτών πού ζοΰν πνευματικά, τή διαστρέβλωση 
τής παθητικής των ζωής, πού θ’ άπέδιδε μεγαλύτερη προσοχή 
στις μυστικιστικές ροπές τοΰ δντος ώς δντος. Η στάση του 
αύτή ύπήρξε διάχυτη στά έργα του εύθύς έξ άρχής, είτε στά 
πρώτα του εύθύς έξ άρχής, είτε στά πρώτα του ρομάντζα, στά 
ποιήματά του, ή σ’ έκεϊνο τό θαυμάσιο έργο « Αμερικανική 
Κλασσική Φιλολογία», πού εΐναι τό καλύτερο βιβλίο πού έχει 
γραφή ώς τώρα πάνω σ’ αύτό τό θέμα. Ή θέση του πάντως 
διατυπώνεται πλατειά στά νεώτερα του έργα, δπως στό «Μα- 
δημένο Φεΐδι», σέ μερικά άπό τά μικρά του διηγήματα καί ει
δικά στόν «Εραστή τής Λαίδης Chatterley» στό όποιο έχει δια
σκορπίσει στούς πέντε άνέμους δλο τό διακοσμητικό φόντο τών 
σαλονιών, έφαρμόζοντας. τις άρχές τοΰ «Μαδημένου ΦειδιοΟ» 
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στήν πολιτισμένη ζωή. Τα άποτελέσματα αύτής τής εφαρμο
γής δέν εΐναι όλότελα ικανοποιητικά κα'ι δέν φαίνεται καθό
λου βέβαιο πώς ό Λώουρενς άπέφυγε νά καταστρέψη άκριβώς 
έκεΐνο πού περισσότερο άπ’ δλα έπιθυμοΰσε νά διαφυλάξη : 
τήν άκεραιότητα τοΰ όρμέμφυτου.

Γιατί καθώς μιά πάρα πολύ δυνατή διανοητική άνάλυση 
έχει, κατά τις ιδέες του, άπονεκρώσει τή μαγεία τής άγάπης, 
παρόμοια μιά πολύ όξεΐα περιγραφή τών αισθήσεων, μ’ δσο 
γοητευτικές λέξεις κΓ άν γίνεται, μπορεί νά τήν έξουδετερώ- 
ση έπίσης. Εΐναι ’ίσως δυνατό νά φθάσουμε μέσω καθαρού αι
σθησιασμού σέ κάτι πέρ’ άπ’ τά δρια τής ζωής, σ’ ένα δρα- 
μα όμορμιάς πάρα πολύ εύθραυστο γιά νά μπορέσουμε νά 
τό άποκτήσουμε, καθώς έκανε ό Keats στά ποιήματά του, κα
θώς άπό κάποτε κατόρθωνε νά τό έπιτύχη κάποιος άρχαΐος 
Αιγύπτιος γλύπτης. Αύτό δμως δέ μπορούμε νά τό έπιτύχου- 
με προσπαθώντας ν’ άνασυναρμολογήσουμε τά σκόρπια κομ
μάτια τοΰ φυσιολογικού γιά νά σχηματίσουμε κάποιο διανοη
τικό πρότυπο, δσο κα'ι «κοσμική» ναναι ή πρόθεση μας.

Κι’ έδώ έφαρμόζονται μερικά λόγια του Landoe.

«Άπό τά μυστήρια τής θρησκείας σπάνια πρέπει ν’ άνασηκώ- 
νεται δ πέπλος, άπ’ τά μυστήρια τής άγάπης ποτέ. Γι’ αυτή τήν 
προσβολή οΐ θεοί μάς άφαιροΰν τή νεανικότητα τής καρδιάς και 
τήν ικανότητα ν’ άπολαμβάνουμε τήν καθάρια ήδονή. Ή πηγή χάνιΐ 
τις μυστικές νερόφλεδες πού τήν τροφοδοτούσαν κΓ εκείνο πού μένει 
εκτεθειμένο στή ρηχή στέρνα γρήγορα εξατμίζεται».

Σύμφωνα μέ μερικούς χαρακτήρες ίσως καί σ’ έναν άπό 
τούς δικούς του, καλό κάνει πού έξατμίζεται· αύτό δμως εΐναι 
τό τελευταίο πράγμα πού έπιθυμεΐ ό Λώουρενς.

’Εκείνο μέ τό όποιο ό Λώουρενς γυρεύει ν’ άναζωογονήση 
μιά κουρασμένη φυλή, εΐναι λοιπόν ένα είδος πρωτόγονου μυ- 
στικισμοΰ, δχι, δπως είπαμε ήδη, κανενός γελοίου μυστικισμοΰ 
άλλά τοΰ σαρκικού. ’Εμπνευσμένο άπό τήν ϊδια του μεγαλο- 
φυΐα, ζωντανεμένο άπό τή δύναμη τοΰ άπέραντου φιλολογι
κού του ταλέντου νά δημιουργή τήν ύπαρξη ένός πράγματος, 
τό δραμα του εΐναι γιά μιά στιγμή ένθουσιαστικό καί κάπο
τε κάποτε εύκατάληπτο. Ώς κριτική τής έξασθενημένης συγ
κινητικής ζωής, πού σέρνεται στις περισσότερες μεγαλουπό- 

λεις, έχει μεγάλη άξια, θά μπορούσε νά διατυπωθή μέ όρους 
τής νεωτέρας έλληνικής μυθολογίας άλλά χωρίς έκείνη τή 
λυπηρή έλαφρότητα πού έπιδεικνύουν τά μέλη τοΰ Ελληνικού 
Πανθέου, χωρίς τό ’Αττικό στάθμισμα, χωρίς, θάπρεπε νά πή 
κανείς, τό αίσθημα τοΰ ’Αττικού άλατος. ‘Ο Λώουρενς εισδύει 
πιό βαθειά καί πιό πίσω άκόμα στήν έθνολογία, προτού μπο- 
ρέση ό ήλιος νά παρουσιασθή μέ τά γοητευτικά χαρακτηρι
στικά τοΰ ’Απόλλωνος καί ή σελήνη μέ τίς θελκτικές χάριτες 
τής Άρτέμιδος. Μας φέρνει πίσω σέ κάτι πιό πρωτόγονο, τήν 
έποχή πού ό ήλιος κατασπαράζει, ή σελήνη κυριαρχεί έπά- 
νω άπ’ τούς ώκεανούς καί τό φεΐδι σέρνεται στούς κόλπους 
τής γής. Βρήκε ικανοποιητική λύση στήν άρχαία μεξικανική 
θρησκεία, μιά λύση πού καθώς θά δούμε άλλαξε τή γωνία 
όράσεώς του. Γιά νά έκφρασθοΰμε πολύ ωμά καί πλατειά, 
βρήκε σύμβολα κατάλληλα γιά τή διαίσθηση του σέ μιά σύ
ζευξη τού ήλιου καί τής σελήνης, σύζευξη πού παράγει γόνους 
θεών καί προφητών τής γής, οί όποιοι έπίσης έμψυχώνουν τούς 
άνθρώπους, γόνους τού φειδιού — γήζ· ’ Εχει φυσικά πιό λεπτές 
καί πολύπλοκες διακλαδώσεις πού εΐναι έπί πλέον λαμπρο- 
ντυμένες άπό τήν τέχνη ένός δυνατού συγγραφέως.

Ό λόγος πού ένας συμβολισμός ικανοποιεί έναν τόσο μον
τέρνο συγγραφέα σάν τόν Λώουρενς, φαίνεται άμα διαβάσουμε 
τά άλλα του ρομάντζα. Γιατί δσο όμορφα καί ν’ άφηγήται 
ένα διήγημα ή παρουσίαζη τή σημερινή ζωή, ύπάρχει ένα θέ
μα πού δλο καί περισσότερο κυριαρχεί στό γράψιμό του καί 
αύτό εΐναι ή σχέση, όχι τόσο τών φύλων, αύτό τό φτωτό χι- 
λιοκοπανισμένο θέμα, άλλά τών στοιχείων τού άρρενος καί 
τοΰ θήλεος, Γι’ αύτόν υπάρχει κάπου τό ούσιαστικό στοιχείο 
τοΰ άρρενος καί κάπου άλλοΰ τό ούσιαστικό στοιχείο τοΰ θή
λεος, καί τά δύο φυσικά, άναγκαΐα γιά τήν παγκόσμια γονι
μοποίηση. Παντού δμως στούς άνδρες βλέπει μιάν έλλειψη 
πραγματικής άνδρικότητας καί στις γυναίκες, πραγματικής 
θηλυκότητας: δλοι έχουν διαστρεβλωθή άπό τήνευσυνειδησία, 
άπό τίς θρησκείες, άπό τήν ύπερδιανοητικοποίηση. ’Αντί νά 
ζοΰνε τή ζωή πού τούς ύπαγορεύει τό όρμέμφυτο, άνδρες καί 
γυναίκες διάγουν ζωή ύπαγορευομένη στό ένα άκρο άπό τό 
σώμα καί στό άλλο άπό τό πνεΰμα : οί άνθρωποι αφοσιώνον- 
ται στήν πραγματοποίηση έξωφρενικών σχεδίων ν’ άποκτή-
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σουν δύναμη, νά καταλάβουν μιά θέση, ή απλώς νά συσσω
ρεύσουν χρήματα. Παντού ό κόσμος λατρεύει ψεύτικους θεούς, 
συσσωματούμενος σέ κακοήθη κόμματα ή σέ ψανταόμένες ορ
γανώσεις οργίων. Έκεϊνο πού τόν τράβηξε στούς Μεξικανούς 
ήταν ή πείσμων άντίδρασή των στό πνεΰμα, ή άρνησή των νά 
όρθολογίζουν στά μίση των ή στούς φθόνους των, ή νά έγ- 
καταλείψουν τή νωχέλεια τής σκέψης των γιά τή δυτική ήδο- 
νή τής άένναης κίνησης : παν άπ’ δλα δμως τούς άγαποΰσε 
γιατί κρατούσαν κάτι μυστικό, καί κάποιαν έπιφύλαξη μέσα 
τους. Τό παρακάτω εΐναι έ'να άπόσπασμα άπό τό «Μαδημένο 
Φεϊδι».

«Μά ή Καίτη ωρΤ)·ή, τραβηγμένη μέσ’ άπ’ τήν εξώπορτα μέ τήν 
Γζουανα καθισμένη στό κατώφλι, μπρός στά πόδια της, ήταν, κατα- 
μαγεμμενη απο τό σιωπηλό κύκλο τών μισόγυμνων ανθρώπων μέσα 
στη λάμψη απο τις δάδες. Τά κεφάλια τους ήταν μαύρα τά σώματά 
τους απαλά καί κοκκινωπά, μέ τήν παράξενη ’Ινδική ομορφιά, πού 
έχει ταυτόχρονα μέσα τη; κάτι τό τρομερό. Τ’ απαλά γιομάτα, ωραία 
στητά κορμιά τών σιωπηλών άνδρών μέ τά κεφάλια άπαλογερμένα 
κάπως μπροστά, οί απαλοί, ευλύγιστοι ώμοι, πού εΐναι ωστόσο πλα- 
τειοί καί που στηρίζουνται πάνω σέ μιά τόσο δυνατή ραχοκοκκαλιά, 
ωμοί γυρτοί κάπως μέ τήν άνεση τής μισοκοιμισμένης ήρεμης δύνα
μης, τόμορφο κοκκινωπό δέρμα, πού άχτιδοβολά μέ μιά σκοτεινή 
στιλπνότητα, τά δυνατά στήθια τόσο άντρίκια καί τόσο βαθειά. κι’ 
δμως χωρίς τή μυϊκή σκληρότητα πού ανήκει στούς λευκούς, καί τά 
σκοτεινά κλειστά πρόσωπα, πάνω άπό μιά σκοτεινιασμένη συνείδηση, 
τά μαύρα μουστάκια καί τά λεπτά γένεια, πού πλαισιώνουν τήν κλει
στή σιωπή τού στόματος, δλ’ αύτά ήταν παράξενα εντυπωσιακά, ξέ
χυναν αλλόκοτες τρομαχτικές συγκινήσεις στήν ψυχή. Οί άνθρωποι 
πού ήταν καθισμένοι εκεί, βυθισμένοι μέσα στή σκοτεινή τους φυ
σική τρυφερότητα, τόσο ακίνητοι κι’ απαλοί, φαίνονταν ταυτόχρονα 
τρομαχτικοί. Κάτι σκοτεινό βαρύ κι’ έρπετικό στή σιωπή τους καί 
τήν απαλότητα τους. Τά ολόγυμνα κορμιά τους ήταν ντυμένα μέ 
μια λεπτή σκιά, κάποια μυστική σκοτεινότητα. ’Άν ήταν εκεί κα
θισμένοι λευκοί θά είχαν δυνατούς μΰς καί ειλικρινείς κι’ άνοιχτόκαρ- 
δες φυσιογνωμίες, κάποιαν επιδεικτική παρουσία. Αυτοί δμως δχι. 
Η γύμνια τους αποκάλυπτε μόνο τ’ απαλά, βαρειά βάθη τής φυσι

κής τους μυστικότητας, τού αιωνίου των αοράτου έγώ. Δέν ανήκαν 
στή χορεία τών άποκαλυπτομένων.»

’Ακριβώς αύτή ή ψυχή τής άτομικότητας βρίσκει ό Λώου: 
ρενς, πώς λείπει άπό τό σύγχρονον άνθρωπο, τόν πολιτισμέ- 
νον άνθρωπο μέ τήν «έπιδεικτική του παρουσία». Τό άποτέ- 
λεσμα εΐναι πώς δέν ένεργεΐ μ’ ολόκληρο τό έγώ του. Κι’ έτσι 
ή παθητική ζωή διαστρεβλώνεται· ή καθάρια άνδρηκότης καί 
ή καθάρια θηλυκότης έχουν χαθή. ’Άνδρες καί γυναίκες δέν 
μπορούν νά συναντηθούν καθένας στόν ιδιαίτερό του στίβο- 
εΐναι μπλεγμένοι σέ μιάν έξακολουθητική διαμάχη σ’ ένα άλ- 
ληλοκατακομμάτιασμα καί άλληλοκαταξέσχισμα, σ’ έναν άλ- 
ληλοσπαραγμό,σ’ ένα παγκόσμιο άλληλοφάγωμσ. Ό Λώουρενς 
ξαναζωντανεύει μέ βαθύτερα συμπεράσματα, τήν παληά ιστο
ρία τοΰ άνταγωνισμοΰ τών φύλων. Κι’ έδώ φθάνουμε στήν πα
ράξενη μεταστροφή πού φαίνεται νά ύπέστησαν οι άπόψεις 
του, άπό τότε πού έγραψε τό «Μαδημένο Φεϊδι». Ενώ πρώτα, 
κάποτε μέ ύπονοούμενα, κάποτε πάλι καθαρά, θεωρούσε τή 
γυναίκα καταστροφέα τοΰ άνδρικοΰ έργου, πού τοΰ ύπονομεύει 
διαρκώς τήν άκεραιότητά του, στιγματίζει τήν εύθύτητά 
του, άλυσσοδένοντάς τον, τώρα φαίνεται πώς σ αυτό φταίει 
ό άνδρας πού παραστράτησε κι’ άκολούθησε έφήμερους θεούς 
άντί ν’ άκούση τήν αίωνία φωνή τοΰ θείου όρμέμφυτου. Κάτι 
έχει χαλάσει στήν έοωτερική ισορροπία. ”Αν οί γυναίκες εΐναι 
κλέφτρες, εΐναι μόνο καί μόνο γιατί οί άνδρες θέλουν νά τούς 
κλέβουν. ”Αν οΐ γυναίκες κλέβουν τήν άνδρικότητα τοΰ 
κόσμου εΐναι γιατί οί άνδρες θέλουν νά κλέβεται, άφοΰ γιά 
τούς άνδρες φαίνεται πώς ή εύθύνη τοΰ ίδιου των άνδρισμοΰ 
εΐναι τό έσχατο πράγμα γι’ αύτούς. Κι’ έτσι έξακολουθεΐ πάν
τα αύτή ή διαρπαγή καί ή άλληλοκλεψιά καί ή μεγαλύτερη 
διαστρέβλωση τής προσωπικότητας. 'Υπό τοιαύτας δμως συν- 
θήκας:

«Ούτε νά δώσουμε μπορούμε ούτε νά πάρουμε. Οταν τά δάχτυ
λα πού δίνουν αγγίζουν τά δάχτυλά που παίρνουν, το ΙΙπρωίνο 
’Άστρο λάμπει ξαφνικά άπό τήν επαφή καί τό γιασεμί άχτιδοβολά 
άνάμεσα στά χέρια. Κι’ έτσι ούτε δίνουμε ούτε παίρνουμε, ούτε χέρι 
πού προσφέρει, ούτε χέρι πού δέχεται, άλλα δλο κι δλο το άστρο είναι 
άνάμεσά τους καί τό σκοτεινό χέρι καί τό φωτ ινό χέρι εΐναι άόρατα 
άπ’ τήν κάθε μ^ριά. Τό γιασεμί παίρνει την προσφορά καί την απο
δοχή μέσα στόν κάλυκά του καί ή ευωδία τής ενότητας αυτής είναι 
διάχυτη στόν άέρα».
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Εκείνο ώστε πού προκαλεΐ τή βαθειά ανησυχία τοΰ Αώου- 
ρενς είναι τά κακώς ρυθμισμένα πράγματα στή ζωή, τά κα
ταπνιγμένα, τά παραμορφωμένα' τό ύλικό πού κατεργάζεται 
κατά διάκρισιν, εϊναι πραγματικά τό ίδιο μέ τό ύλικό Δόκτω- 
ρος Φρόϋντ καί τής σύγχρονης ψυχοαναλυτικής. σχολής.

Δέν πρέπει δμως ούτε γιά μιά στιγμή νά νομίσουμε πώς 
ό Λώουρενς εϊναι άπλώς ένας διδακτικός συγγραφέας, πώς χα- 
ράσσει κάποια θεωρία ζωικής δυνάμεως κατά τόν τρόπο τοΰ 
Μπέρναρ Σώου ή πώς όμορφαίνει τόν κόσμο σάν τόν Wells. 
Είναι πρώτ’ άπ’ δλα καί περισσότερο άπ’ δλα ένας ποιητής, 
νοιώθοντας τις σκέψεις του σάν ποιητής, ντύνοντας τ'ις διαισθή
σεις του μέ τήν πραγματικότητα τών λέξεων, καί ζωντανεύοντάς 
τις ύπό μορφήν άνθρώπων ή πραγμάτων. ’Ενσαρκώνει τήν έ- 
πανάσταση τοΰ ποιητοΰ, δχι τή δυσαρέσκεια ένός άναμορφω- 
τοΰ τής κοινωνίας- ή διδασκαλία του, δπου γίνεται, έχει προ
φητικό χαρακτήρα, ττού είναι έπίσης ένα είδος ποίησης. ’Εκεί
νο γιά τό όποιο παλεύει είναι ή ένότης τοΰ δντος, καί σ’ αύτό 
άποκαλύπτεται ό τύπος τοΰ ’Άγγλου πού δυσπιστεΐ πρός τή 
λογική, θεωρώντας την έχθρό μιάς τελειότερης σοφίας. Ό «En
glishman» Καθηγητής Madariaga γράφει στό βαθυστόχαστο βι
βλίο του σχετικά μέ τά έθνικά χαρακτηριστικά:

«Ό ’Άγγλος δέ φαίνεται νά σκέπτεται μέ τόν εγκέφαλό του. Οί 
Ιδέες του δέν είναι καθαυτό Ιδέες, άλλά γνώμες, αισθήματα, αισθή
σεις. Δέ λέγει «σκέπτομαι? άλλά «αισθάνομαι». Οί γνώμες του δέν 
φαίνονται νά βγαίνουν άπό τό μυαλό του άλλ’ άπό τό λαιμό του, τό 
στήθος του, τήν κοιλιά του, τούς αγκώνες του ή τά γόνατά του. 'Ολό
κληρο τό σώμα του εκπέμπει ζωντανές σκέψεις, ώσάν ή λειτουργία 
τής σκέψης μέσα του νά μήν εϊναι συγκεντρωμένη στόν εγκέφαλό 
του άλλά διασκορπισμένη ομοιόμορφα επάνω σ’ δλο τό νευρικό του 
σύστημα».

Ό Λώουρενς έπιδιώκει νά σκέπτεται μ’ολόκληρο τό σώμα 
του καί σ’ αύτό μοιάζει τούς Άγγλους μεταφυσικούς ποιη
τές πού γράψαν πρίν άπ’ τό διαχωρισμό τής σκέψης καί τοΰ 
αισθήματος πού έκανε άπό τότε τήν Αγγλική ποίηση νά γρά
φεται τόσο δύσκολα. Πιθρνόν αύτή ή στάση νά θεωρηθή πά
ρα πολύ σκυθρωπή, ωστόσο δέν πρέπει νά νομισθή πώς τοΰ 
λείπη ή αίσθηση τοΰ χιούμορ. ’Όχι· είναι πλούσιος σέ χαρι

τωμένες πινελιές καί συχνά,ξεσπα σέ γέλοια καθώς σέ κείνο 
τό χαριτωμένο διήγημα «Χαρούμενα Φαντάσματα» στόν τόμο 
«'Η γυναίκα πού δραπέτευσε». Χωρίς αύτό δύσκολα θάταν 
Άγγλος.

Καί άφοΰ πρωταρχικά εϊναι ποιητής, σάν ποιητή έπίσης 
πρέπει δχι μόνον νά τόν κρίνουμε άλλά καί νά τόν δοκιμά
σουμε καί νά τόν άπολαύσουμε. ’Έτσι έξεταζόμενο τό έργο 
του ώς σύνολο, προσλαμβάνει κάτι άπό τις έπικές άναλο- 
γίες, δέν εϊναι δμως αύτό πού πρέπει νά μάς άπασχολήση 
έδώ. ’Εκείνο πού άμεσα μάς ένδιαφέρει είναι ό τρόπος, μέ 
τόν όποιο τό ρομάντζο, δπως αύτός τό άντιλαμβάνεται, μετα
μορφώνεται μέσ’ στά χέρια του. Τά πρώτα του έργα δπως τό 
«Γυιοί κι’ ’Εραστές» είναι αύστηρά προσκολλημένο στήν πα
ράδοση, άν καί χρωματισμένο μέ τή μεγαλοφυΐα (μεγαλο- 
φυΐα είναι μιά λέξη πού έπιτρέπεται δταν μιλάμε γιά τόν 
/λώουρενς), άλλά μία βαθμιαία άλλαγή διαφαίνεται μέσα στό 
«Χαμένο Κορίτσι» τή «Ράβδο τοΰ Άαρών» καί στάλλα του 
βιβλία, ώς τούς τελευταίους του τόμους. Οί χαρακτήρες του 
γίνονται δλο καί περισσότερο ένσαρκώσεις ιδεών ή ιδέα έρ
χεται πρώτα καί πρέπει νά λάβη σάρκα καί όστά- πρέπει 
δμως νά θυμούμαστε δτι οΐ ιδέες του δέν εϊναι καθαρά δια
νοητικές. Ό Λώουρενς δέν λέγει «σκέπτομαι» άλλά «αισθάνο
μαι». Γι’ αύτό τά πρόσωπά του είναι ζωηρά, μέ ζωντανό παλ
μό, μέ δική τους ζωτικότητα. Ωστόσο γίνονται «χιουμοριστι
κά» μέ τήν παληά σημασία τής λέξεως· κι’ αύτό ισχύει όσο- 
δήποτε πιστά καί νάχουν άντιγραφή, άπό πρόσωπα τής πρα
γματικής ζωής, ή φυσική ομοιότητα ή μερικά διανοητικά χα
ρακτηριστικά. Γι’ αύτόν πάλι τό λόγο ή άξια τοΰ έργου του, 
ή συνοχή του, ή έσωτερική του άξία πρέπει νά έξαρτώνται δλο 
καί περισσότερο άπό τήν,· καθαρή ποιητική του ιδιοσυστασία. 
Ή ποιητική δύναμη γιγαντώνεται μέσα του, τόσο ώστε, χρη
σιμοποιώντας δλο καί περισσότερο εικόνες γιά ν’ άναπαραστά- 
νει τις συγκινήσεις, δέ χρειάζεται πιά τόσο συχνά νά χρησιμο- 
ποιή τήν άμεση περιγραφή, τή συγκίνηση ώς φυσική αίσθηση. 
Άφοΰ λοιπόν είναι ποιητής, κΓ δχι μόνο στά ποιήματά του, 
οί χαρακτήρες του καί ή φιλοσοφία του δέν πρέπει νά έξετά- 
ζωνται ώς αύτοτελή πράγματα- εϊναι μόνο τά σύμβολα πού 
ό ποιητής πρέπει νά χρησιμοποιήση γιά νά δώση σάρκα καί
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όστά στις διοράσεις του. Εξεταζόμενα ψυχρά, ώς ιδέες πολ
λά, πράγματα άπ' αύτά πού γράψει ό Αώουρενς, θά μπορούσαν 
πολύ καλά νά φανούν γελοία- μιά πραγματική πίστη στή Με- 
ξικανική μυθολογία, καθώς σέ γενικές γραμμές άναψέραμε 
παραπάνω, θά ήταν άπλώς άκατανόητη. Αύτό δμως δέν λο
γαριάζεται στήν ποίηση, άκριβώς δπως δέν έχει σημασία τό 
νά πιστεύουμε πραγματικά πώς ό Dante οδηγήθηκε άπό τόν 
Βιργίλιο μέσα στ’ις καταχθόνιες περιοχές τής Κολάσεως. 
’Εκείνο πού έχει σημασία εΐναι ή ένταση μέ τήν όποια ή δι
όραση, τό σύμβολο και ή εικόνα εΐναι συναρμόλογημένα μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε ν' άποτελοΰν ένα αύθύπαρκτο άντικείμενο. 
θαταν εύκολο νά καταστρέψη κανείς τό έργο τού Αώουρενς 
έξετάζοντας τό φιλοσοφικό μέτρο, τό λογικό ή τό μέτρο τού 
κοινού αισθήματος, ή όποιοδήποτε άλλο, μ’ δλο πού ώς ποί
ηση σέ μερικά μέρη τού λείπει ύπερβολικά ή χάρη, πολύ συ
χνά άπό τίς ύπερβολές ώστόσο μπορεί ν’ άνθέξη σέ πολλές 
έπιθέσεις. Κλεϊ μέσα του πάρα πολύ ζωτικότητα ώστε δέν 
πέφτει εύκολα.

Εύτυχώς δέν εΐναι έργο τού κριτικού νά τοποθετήση τό 
θύμα του σέ κάποια ιεραρχία άξιων, εΐναι δμως μέρος τού 
έργου του, ν’ άνακαλύψη σέ ποιά χορεία άνήκει καί σέ ποιό 
ρεύμα τής παραδόσεως βρίσκεται. ’Όσον άφορά τό τελευταίο, 
ό Αώουρενς βρίσκεται, δέν εΐναι κάν άνάγκη νά τό πούμε, μέσα 
στή μεγάλη παράδοση τών ποιητικών μυθιστοριογράφων τής 
Emily Bronte τού Thomas Hardy, οί όποιοι προσπαθούν νά 
συλλάβουν τήν έννοια τής ζωής ώς σύνολο μάλλον παρά νά 
τήν άναλύουν ή νά σχολιάζουν άτομικά περιστατικά.

’Έχει κάτι άπό τήν έκκρηκτική ζωτικότητα τού Ντίκενς, 
πολύ άπό τήν συμπυκνωμένη δύναμη νά ζωντανεύη .ένα 
πράγμα πού διέκρινε τόν Τολστόη, άρκετή άπό τήν ήθικολο- 
γική θέρμη τοΰ Ντοσιογιέφσκη. Δέν έχει τίποτε άπό τή δια- 
σκεδαστική άκόμα κι’ δταν εΐναι τρυφερή, ξεννοιασιά τής 
Jane Austen, ή τή γαλήνια άπομόνωση ένός Φλωμπέρ: δέν 
ύπάρχει ούτε ένα άτομο ειρωνείας μέσα του. Ούτε συγκαταλέ
γεται, μπορούμε νά τό ξαναπούμε, μέσα σ’ αύτούς τούς μον
τέρνους πού έξερευνούν κι’ έκμεταλλεύονται μιά γωνιά εύαι- 
σθησίας. Οί άποτυχίες του, δπου ύπάρχουν, δέν οφείλονται σέ 
άδυναμία, άλλά εΐναι μάλλον άποτυχίες νά βάλη σέ τάξη 

ένα πολυθόρυβο ύλικό. 'Όσο γιά τή χορεία στήν όποια άνήκει 
εΐναι κατ’ ούσίαν μοντέρνος. Στήν άρχή τού σταδίου του ήταν 
μέρος καί δείγμα τής έπάναστατικής έκείνης κινήσεως ένάντια 
στήν παραδεγμένη κοινωνική παράδοση, πού χαρακτηρίζει 
τήν προπολεμική περίοδο- καί τώρα εΐναι έξίσου μοντέρνος μέ 
τήν προσπάθειά του νά σχηματίση κάποιο θεμέλιο «γιά νά 
χτίση καινούργιες μικροκατοικίες», δπως θάλεγε ό ίδιος, ν’ά- 
νεγείρη καινούργια συστήματα ν’ άντικαταστήση έκεϊνα πού 
συνέτριψε ό πόλεμος. Σ’ δλη του τή σταδιοδρομία ήταν άντι- 
υλιστής, άφού ό ύλισμός γι’ αύτόν άμβλύνει τήν εύαισθησία, 
άλλά θέλει τό ξεπάστρεμμα δλων τών λειψάνων τών παληών 
πίστεων καί φιλοσοφιών, πού παρεμποδίζουν τήν έλεύθερη 
κίνηση τών όρμεμφύτων καί άποκηρύσσει τόν Χριστιανισμό 
καί τόν Πλατωνισμό μέ τήν ίδια καταφρόνηση. Εΐναι μέ λίγα 
λόγια, άναρχικός, άλλά άναρχικός μ’ ένα δημιουργικό σκοπό: 
θά έπιθυμούσε νά βρή μιά νέα θρησκεία.

’Αφού έδώ τόν έξετάζουμε ώς συγγραφέα πρόζας κι’ δχι 
στίχων, δέν έχουμε δώσει παραδείγματα ποιημάτων του. θά 
μπορούσαμε δμως ν’ άναφέρουμε ένα άπ’ τά ποιήματά του 
πού περιλαμβάνονται μέσα στό ρομάντζο του «.Τό Μαδημένο 
Φεΐδι», αύτό τό παράξενο δραμα ζωής καί θανάτου, πού πε
ριέχει κάποια σχεδόν θερμή παρόρμηση πρός τό θάνατο, πα
ρόμοια μέ κείνη πού σέ μίαν έξοχη μελέτη του, άνακάλυψε 
στόν Walt Whitman.

Τά ποιήματα αύτά, καθώς εΐναι τοποθετημένα, συμβάλ
λουν σάν περιβλημένα μέ κάτι άπό τή μεγαλοπρέπεια καί 
τό μοιραίο τών χωρικών τής άρχαίας έλληνικής τραγωδίας. 
Εΐναι παράξενο πού παρατηρούμε έδώ, έν άντιδιαστολή μέ 
τήν έντονη πραγματιστική πρόζα τού βιβλίου, μιάν έσκεμμένη, 
Σουϊνμπουρνική στάση πρός τίς φευγαλέες εικόνες:

Ό Κύριος τοΰ Πρώϊνοΰ "Αστρου
Στεκόταν άνάμεσα στή μέρα καί τή νύχτα:
Σάν πουλί πού άνασηκώνει τά φτερά καί στέκεται 
Μέ τή λάμψη τοΰ σκότους πρός τήν άριστερή του πλευρά 
Πρόβαλε τό ’Άστρο τής Αυγής.
Νάμαι! Πάντα είμαι δώ!
Μακρυά στοΰ χώρου τό κενό
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Ψηλαφώ τά φτερά τής ήμέρας
Και ρίχνω στό πρόσωπό σας τό φώς.
Τ’ άλλα φτερά ψηλαφούν μές στό σκοτάδι
Μά εγώ στή θέση μου βρίσκομαι πάντα
Ναι βρίσκομαι πάντα εδώ. Είμαι ό Κύριος
Εις άπάσας τάς οδούς. Και οί θεοί άνάμεσ’ άπ’ τούς άν- 

[θρώπους
Μέ διακρίνουν άπ’ τών φτερών μου τις άστραπές.
Μέ βλέπουν μιά καί πάλι ύστερα μέ χάνουν
Μά νάμαι! Είμαι πάντα εδώ
Πολύ σιμά
Τά πλήθη δέ μέ διακρίνουν
Βλέπουν μόνο τό κυμάτισμα τών φτερών,
Τό πήγαινε έλα τών πραγμάτων, 
Τό ψύχος καί τή θερμότητα.
Σά; δμως πού μέ βλέπετε άνάμεσα
Άπ’ τά τρεμουλιάσματα τής νύχτας καί τής μέρας
Σάς καθιστώ Κυρίους τής Όδοΰ
Τής ’Αοράτου.
Τό μονοπάτι άνάμεσ’ άπ’ τούς κόλπους τοΰ σκότους καί 

[τά βάραθρα τοΰ φωτός.
Τό μονοπάτι πού μοιάζει σάν φεΐδι πού ξεγλυστρά καί 

[φεύγει, 
Σάν τό μάκρος ένός φυτηλιοΰ δυναμίτιδος πού θ’ άναφλέξη 
Τήν ύλη τοΰ σκότους, πού έκκρήγνυται καί φωτίζει δλό 

[γύρα...
Είμαι πολύ πιό πέρα
Άπ’ τούς ορίζοντες τή; Αγάπης καί τής Πάλης.
Σάν ένα άστρο, σάν μία λίμνη
Πού άποκαθαίρει τούς Κυρίους τής ζωής.»

©άθελα μ’ αύτών τών στίχων τήν ήχώ στ’ αυτιά σας νά 
χωριστούμε άπ’ τήν συντροφιά του.

Από τό περιοδικό «Echanges»
— κείμενο ’Αγγλικό. —

Μετάφραση; ΠΟΛΥΒΙΟΥ 1ΩΑΝΝΙΔΗ

ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ

ΚΛΙΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ — Θεσσαλονίκη» Ελαιόχρωμα,
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ΖΩΗ

Σε μιά Σαχάρα μόνοι οδοιπορούμε, 
Σφίγγες, Δαιμόνοι πον γελούν σαρδόνια, 
οννθηματικές λέξεις, εναγώνια 
περίτρομα όντα πον στό χάος τραβούμε,

Αλντα αινίγματα ’ναι ο,τι κι άν πούμε, 
εφιαλτικές κρανγές στού νπνον τά βάθη. 
Εϊμαοτε αρχαίες περγαμηνές πον έχάθη 
τό κλειδί τής γραφής νά διαβαστούμε.

Ψηλαφητό σκοτάδι μάς σκεπάζει, 
ακατοίκητος τάφος είναι οί ψνχές μας 
ανάθεμα, κατάρα οί προσενχές μας, 
θηρίο ή θέληση μας πον άγρια ονρλιάζει,

Μιά νύχτα σέ σατανικό μεθύσι 
ένας Κινέζος πον οντε κάν μάς ξέρει 
στην καρδιά μας καρφώνει ένα μαχαίρι 
καί πιά ή πληγή μας δέν μπορεί νά κλείσει.

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

PAUL VERLAINE

Η ΕΣΠΕΡΑ

Κόκκινη στέκει στό θολόν ορίζοντα ιί σελήνη' 
αχνίζοντας ξαπλώνεται ιί πεδιάδα σκοτεινή 
σέ μιάν ομίχλη πον τρελλά χορεύει κι’ ή φωνή 
τού βάτραχον μές οτά φντά μι' ανατριχίλα άφίνει.

Τά νδάτινα άνθη γέρνοντας τά πέταλα σφαλνούν' 
άσάλεντες κι ορθές οί λεύκες ρίχνοννε μακρνά τονς 
τό σκοτεινό προφίλ τής ακαθόριστης θωριάς τονς 
και προς τονς θάμνονς κάποιες λαμπνρίδες τριγνρνούν.

Οί κονκονβάγιες πον ξνπνούν άθόρνβα άπό πέρα 
μέ τίς φτερούγες λάμνονν στόν αιθέρα τις βαρειές, 
καί πλημμνρίζει τό ζενίθ βονβές άναλαμπές.
Λενκή αναδύεται ή Αφροδίτη κί είν’ ή εσπέρα.

Μετάφρ. ΤΑΚΗ ΒΑΡΒ1ΤΣ1ΩΤΗ

ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Μοΰ φαίνεται πώς έφτασε ό καιρός, ό πολιτισμός μας ώ- 
ρίμασε τόσο, ώστε νά είναι φυσικό κα'ι δικαιολογημένο τό θάρ
ρος μας νά διατυπώσουμε μιά τέτοια γνώμη γιά τις μέλλου. 
σες πραγματικότητες. «Ή κάθε καινούργια άρχή θά γίνεται 
άπό τήν ποίηση.»

"Οταν μιά θά είναι ή έκφραση τής ύπαρξής μας, μιά ή δυ
νατή εικόνα τοΰ βίου μας, τότε μονάχα ό λόγος θ' άποχτήσει 
τήν καθολική του, πρωταρχική καί πλέρια, σημασία. Τότε ό 
’ίδιος λόγος θ’ άποκαλύψει τήν άπέραντη—ποΰ σήμερα μήτε πι
στεύεται άπ’ τούς πολλούς—άπόστασή του άπό τή γλώσσα. 
Κα'ι τότε θά ταυτήσει τήν τύχη του μέ τήν τύχη τής ποίησης, 
τής άδιάσπαστης άκέραιας ποίησης.

©άθελα νά τό καταλάβουν, τούλάχιστον οί ποιητές, πώς 
δποια δημιουργία δέ στρέφεται πρός τό μέλλον, δέν εΐναι δη
μιουργία άλλά χαμένος καιρός· χαμένος καιρός δπως κάθε 
ζωή πού δέν προεκτείνεται πού δέ ρίχνει ρίζες γιά άλλες ζωές, 
γιά μιά διαρκέστερη ύπαρξη. Ή άγάπη μας, κάλλιο ή προσή
λωσή μας πρός τό μέλλον, δέν εΐναι προϊόν αύταπάτης ή εύ- 
πιστίας· εΐναι ό μόνος τρόπος νά διάγουμε σοβαρά κι αύτό 
τοΰτο τό χαμερπή βίο μας, νά νιώσουμε τό χρέος έκεΐνο πού 
στηρίζεται στά πιό γερά θεμέλια. Γιατί τό μέλλον δέν εΐναι 
άλλο παρά ή πεποίθηση πώς ό άνθρωπος θά ζήσει· καί στόν 
ποιητή τό δραμα μιας τέτοιας σήμερα άνέφικτης ζωής.

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

"Ενα μυθιστόρημα εΐναι πάντα κάτι τό καθυστερημένο 
άγνάντια στό ιδανικό, στήν πιό τίμια πραγματικότητα δπου ό
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Ανθρώπινος νους μπορεί ν’ ανυψωθεί. Εϊναι ζωή, δηλαδή ύλι
κό γιά τό πνεύμα, δχι τό ίδιο τό πνεύμα. ’Ίσως ή μόνη ζωή, πού 
στό μέλλον θά παραδεχόμαστε, γιατί στό μέλλον μονάχα ή 
τέχνη, δράση πού τήν κατευθύνει ή συνείδηση, θά εϊναι πραγ
ματικότητα.

Τό μυθιστόρημα γυρεύει μιάν άρχιτεκτονική, γιά νά είναι 
ορατό στά μάτια τοΰ πλήθους, καί σ’ έκεΐνο τό πιό καΑΑιερ- 
γημενο πλήθος πού εϊναι ό ίδιος ό μυθιστοριογράψος· δέν άρ- 
κεΐ ό νους μας, άλλά κ’ οί αισθήσεις μας χρειάζεται νά φτά
σουν ίσαμε τό μυθιστόρημα... "Οπως γίνεται γιά τή ζωή.

Τό μυθιστόρημα — ποίημα· άνέφικτο ιδανικό σήμερα, πού 
ή ζωή έχει τόσα νά μας μάθει άκόμα· καί γι’ αύτό περιττή 
φαντασιοπληξία.

ΠΟΙΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Στό ποίημα τό αίσθημα δέ χωρίζει άπό τή σκέψη, κάθε 
μοριο τής σύνθεσης όντας λόγος. ‘Η αυτοκυριαρχία πού πρε
σβεύει ένας Valery, σάν έξουσία τοΰ τεχνίτη πάνω στήν τέχνη 
του, οφείλει νά παραμείνει άδιαίρετη· νά μήν άφίνει τόπο σ’ 
δποια άμφιβολία, σ όποιο δυϊσμό ύποκειμένου—άντικειμένου, 
ποιητή — άνθρώπου, ή έστω, ποιητή καί ποιήματος, γιατί Ρτσι 
εισχωρούνε εύκολα στοιχεία ξένα κατά τήν πηγή τους στόν 
καθαυτό λυρισμό, δπως λ. χ. ό ύπεροπτικός σκεπτικισμός ή 
ύπεροπτική ματαιοδοξία τοΰ παιχνιδιού· νοήματα καί διαθέ
σεις πού μολύνουν κάθε αγνότητα έμπνευσης, άποτεμαχίζον- 
τας τόν ίδιο τόν ποιητή! Καί λέγοντας αύτά περιγράφω χω
ρίς νά τό θέλω ποιά εϊναι ή καταδίκη τής ποίησης τοΰ ’ίδιου 
τοΰ Valery.

Ακριβώς γιατί ό ποιητής δέ διακρίνεται άπό τόν άνθρω
πο, δικαιολογείται έκείνη ή αύθόρμητη άποστροφή μας άπό 
ποιητές πού, ναί μέν εκτιμούμε σχετικά μέ τό περιβάλλον μέ 
τήν έποχή δπου έζησαν, άλλά τό έργο τους σά σύνολο μας 
δείχνεται στείρο· σκέπτομαι έναν Tlallarme, έναν Καβάφη...

'Ο ποιητής πού περιορίζει θεληματικά τόν έαυτό του σέ 
μιά tour d’ivoireKa'i περιφρονεΐ τούς συνανθρώπους του, la tribue 
τί Ισχνός άνθρωπος! Μέ τήν προοπτική τοΰ χρόνου πού τόσες 
θέες ξελαγαρίζει, έρχεται στήν έπιφάνεια ή βαθύτερη άδυνα- 
μία τοΰ ποιητή (καί δέν έχουμε ύπ όψει μας μονάχα τούς 
'Mallarme καί Καβάφη) νά ζήσει άνάμεσα στούς συγχρόνους 
του, ν’ άντιληρτεϊ τά γόνιμα μηνύματα πού κάθε έποχή περι
κλείει. Κατ’ άνάγκην ένας τέτοιος ποιητής καί σάν ποιητής θά 
είναι ισχνός, θά γίνει precieux· άδιάφορο άν θ άποχτήσει θαυ
μαστές καί μαθητές, άδιάφορο άν γνωρίσει μέχρι κεΐ πού δέν 
παίρνει, τά μυστικά τής τέχνης του· αύτή ή αύτογνωσία δέν 
ώφελεϊ, γιατί μιά τέτοια τέχνη δέ μάς ένδιαφέρει...

Κάθε μόριο τής σύνθεσης είναι λόγος, είπα. Άλλά αύτό 
δέ συμβαίνει μονάχα γιατί τό αίσθημα δέ χωρίζει άπό τή σκέ
ψη. Ό λόγος πού διέπει τόν ποιητή εϊναι συμφυής μέ τό λό
γο πού διέπει όλάκερη τήν άνθρώπινη ιστορία· δταν κανείς άρ- 
νεΐται τόν ’ίδιο τό λόγο δποια μορφή κι άν πάρει· ή άνταπό- 
κριση πού έγώ τονίζω είναι α’ίτημα τής παρουσίας τοΰ πνεύ
ματος, άν φυσικά τό πνεΰμα δέν εϊναι γιά μας μιά κενή πα
ράσταση καί μιά κούφια έννοια.

Άλλά «ό λόγος πού διέπει τήν άνθρώπινη ιστορία» σάν 
τόν πλησιάζουμε, τί άποκαλύπτει; Εκείνο πού σέ άλλην επο
χή λέγανε «ειμαρμένη». ’Άν συλλάβουμε σά μιάν εύθεία τό 
δρόμο τής δλης άνθρώπινης ιστορίας, σέ τούτη τήν ευθεία ά- 
παντάει ή ποίηση συγκροτώντας τά πιό καθαρά μνημεία τοΰ 
δρόμου, καί τά πιό καθαρά μπορεί νά εϊναι άλλα άπό κείνα 
πού «άενάως» όρμανε μπροστά; Εδώ η έννοια τής ποίησης 
προφητείας, έρχεται σάν άμεσο επακόλουθο, σάν πλέρια κα
τανοητή τοΰ μυστηρίου τής ποίησης· άκόμα καί ή αίγλη αύτής, 
λαβαίνει στά μάτια μας μιά πιό σωστή μορφή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ
Βλέπε Μ. Η. Μάρτιος 1936
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τΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΟΙΗΣΗ

ΑΛ. ΦΩΤΙΑΔΗ «ΜΰΌ·οι»
Πάμε πολύ πίσω, στόν πρωτόγονο άνθρωπο.
Γιά τόν πρωτόγονο, πίσω άπό κάθε στοιχείο: δέντρο πέτρα, σύν

νεφο, έμψυχο, κρυβόταν μιά δύναμη ικανή νά έμπνεύση φόβο ή έλπίδα. 
Ό άνθρωπος έδωκε στά στοιχεία αύτά μορφή άνθρώπινης βίωσης, 
έπλασε τήν ιστορία τους, έπλασε τούς μύθους τούς φυσικούς καί τούς 
ζωικούς. Καί άφησε νά γεννηθούν άπό μέσα νους οί θεοί, άντικαιοπτρι- 
σμός τών έλπίδων καί τών φόβων του. Τή μυθική ζωή τους τήν πέρα
σε μέσ’ άπό τή μαγεία καί τό θαύμα. Καί πίστεψε στούς θεούς, τούς 
μορφικούς άντικατοπτρισμούς τών έλπίδων καί τών φόβων του, καθώς 
ήμε^ς σήμερα πιστεύουμε στά όνειρά μας.

Τά φυσικά στοιχεία απέκτησαν μιάν ιστορία καί αύτή εμποτισμένη 
άπό θαύμα καί μαγεία ύπήρξε ή πρώτη θρησκευτική ιστορία, Ιστορία 
θεών. Έδώ πρέπει νά λεχθή, ότι οί φυσικοί αύτοί μύθοι, ή θρησκευτι
κή ίστορία τών φυσικών θεοτήτων, ήταν άπό τήν άρχή στερημένη άπό 
στοιχεία «ήθικά» ξένη πρός κάθε ήθικό παραδειγματισμό. Καί όχι μό
νον οί φυσικοί, άλλά καί οί ζωικοί μύθοι, οί όποιοι άποσπάσθηκαν άπό 
τούς πρώτους καί άναπτύχθηκαν αύτοτελή δίαν ή κοινωνία προχώρη
σε άπό μιά ά ν ι μ ι σ τ ι κ ή πρός μιά τ ο τ ε μ ι κ ή περίοδο.

Στήν τοτεμική περίοδο πού λατρεύθηκαν τά ζώα ώς γενάρχες άνα- 
πτύχθηκε ή ιδιαίτερη μυθολογία ιών γεναρχών — ζώων. Άλλά καί οί 
ζωικοί αύτοί μύθοι χαρακτηρίζονται στήν άρχή τους άπό μιά ήθική 
άδιαφορία.

Οί ζωικοί αύτοί μύθοι οί ήθικοί, άδιάφορο, είναι ή πρώτή μορφή 
τών έπειτα τυπικών «αίσωπείων» μύθων. 'Όταν ή τοτεμιστική περίοδος 
ξεπεράσθηκε, οί μύθοι τών ζώων έμφανίζονται έμποτισμένοι άπό πνευ. 
ματικό καί ήθικό στοιχείο, Τό πνευματικό στοιχείο εΐναι ή έλαφρά 
ειρωνεία πού τούς διέπει, τό δέ ήθικό ό παραδειγματισμός. Άλλά πώς 
έγινε αύτή ή μετάβαση άπό τό καθαρά περιγραφικό πρός τό πνευμα
τικό; πώς έμφιλοχώρησε ή ειρωνεία; Ή έξήνηση βρίσκεται στό γεγονός, 
ότι ό άφελής αρχαϊκός άνθρωπος μετήλθε μιά στάση κοροϊδευτική 
άπέναντι στις δυνάμεις — ζώα, τίς όποιες έπαυσε, καί όταν έπαυσε νά 

τίς φοβάται καί καθόσον άπελεϋθερώθηκε άπό τό συναίσθημα, τό φόβό. 
πήρε μιά στάση πνευματική, έκρινε, αύτοέκρινε τόν ίδιο τόν έαυτό του 
καί ειρωνευόμενος τόν προηγούμενο έαυτό του, άρχισε νά ειρωνεύεται 
τό αίτιο τών φόβων του, τούς θεούς του, τά ζώα.

Στούς μύθους λοιπόν τούς ζωικούς έκαμε νά ύπάρχη τό ζώο πού 
εΐναι άξιο ειρωνείας καί τοποθέτησε κανονικά ένα άκόμα ζώο πού θά 
είναι ή άφορμή νά καταγελασθή τό πρώτο. Τυπικά ό λύκος έγινε ό άνό- 
ητος, ό καταγέλαστος*  ή άλεπού, ή πονηρή, μέσον γιά νά αισθανθούμε 
τό γελοίο. ’Έτσι τυπικά ό ζωϊκός μύθος άπόκτησε δυό πρόσωπα - ζώα 
καί μέ τό γεγονός, ότι άντιλαμβανόμαστε τή γελοιότητα 
τοΰ ένός, ή στάση μας έγινε πνευματική. Σύγχρονα όμως τά δύο αύτά 
τυπικά ζώα αποκτούν κάποια προσωπικότητα, κάποιο ήθος, κάποιο χα
ρακτήρα. Κατ’ αύτό τόν τρόπο άπό τό καθαρά πνευματικό, τό ειρωνι
κό στοιχείο, μεταβαίνουμε στό ήθογραφικό, στό στοιχειωδώς καλλιτε
χνικό, γιά τό λόγον, δτι τά δρώντα ζώα δέν εΐναι πειά άπλώς πνευμα
τικές μονάδες, άλλά πρόσωπα μέ ώρισμένο ήθος Μοιραία τώρα, 
άφου τό γέλοιο—άντίθετα μέ τό δάκρυο, πού εΐναι κατ’ άρχήν άτομικό, 
εσωτερικό στοιχείο—εΐναι στοιχείο κοινωνικό, αναπτύσσεται δηλ. στις 
σχέσεις μας καί τή συνάφειά μας άπέναντι τών άλλων, άφού μέ τό γέ- 
λοιο τιμωρούμε τόν άντικρυνό μας, καί στήν περίπτωση τοΰ τυπι- 
πικου μύθου τό λύκο, ξεβγαίνει ό ήθικός παραδειγματισμός 
αύτόματα, άπό μιάν άνάγκη τού μυαλού μας νά γενικεύσουμε τό παρά
δειγμα: εΐναι σάν νά λέμε: κοίταξε νά μήν πάθης δτι έπαθε ό λύκος.

Πιθανώς λοιπόν ό ζωϊκός μύθος πήρε αύτές τίς μεταμορφώσεις 
καί έγινε μιά διήγηση σύντομη πού περιέχει πρόσωπα μέ ώρισμένο τυ
πικό ήθος, ένα περιστατικό άξιο νά τό καταγελάση κανείς άλλά καί νά 
διδαχθή άπ’ αύτό, καί οδηγεί τό πνεΰμα μας σέ μιά στάση πνευματική 
καί ήθική. Άλλ’ άκόμη πρέπει νά προστεθή ή ορθολογική μορφή, τήν 
όποια παίρνει ή διήγηση έν άντιθέσει πρός τήν παλαιότερη μορφή τών 
μύθων, δπου ή συνάρτηση ήταν άπλώς συνειρμική καί δχι αιτιοκρα
τικά άναγκαία.

Τώρα πρέπει νά πούμε, δτι τό έτσι κατασκευασμένο μυθολογικό 
ανέκδοτο, πρώτος τύπος τού ρασιοναλιστικού, τού ύποταγμένου στή 
λογική καί συνεπώς άνεκδότου, εΐναι δημιούργημα τού κατ’ εξοχήν ρα- 
σιοναλιστού ελληνικού λαού.

Ό έλληνικός λαός έβγαλε άπό τούς άπλούς συνειρμικούς καί 
ά μ ο ρ ά λ ζωικούς μύθους μιά διήγηση λογικά συγκροτημένη καί κα- 
τατείνουσα σέ ήθικά τέρματα. ’Έτσι ό ζωϊκός μύθος γίνεται ή πρώτη 
λαϊκή πεζογραφία, ένώ άπό τούς φυσικούς μύθους γεννιέται 
στήν Ελλάδα ό μύθος τών ήρώων καίτώνφεών, ή πρώτη 
λαϊκή ποίηση, ή επική.

Ούσιαστικό λοιπόν οί ζωικοί μύθοι άνήκουν στήν πεζογραφία έτσι 
πού διέπονται άπό αύστηρά λογικοκρατικό στοιχείο, τό δέ γεγονός, 
δτι άντί άνθρώπων έχουμε ζώα δέν άρκεΐ νά δικαιολογήση τό ζωϊκό 
μύθο ώς ποίηση δηλ. έργο τής φαντασίας: έργο τής φαντασίας δέν εΐναι, 
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διότι τά ζώα εΐναι άπλώς συμβατικές άντικαταστάσεις άνθρώπων, διότι 
τά ζώα δέν ζοΰν καί δέν ύπάρχουν ώς ζώα άλλά ώς άνθρωποι. Άκό
μα ό ζωικός μύθος δέν εΐναι ποίηση μόλη τή στιχουργία πού μπορεί νά 
περιέχη καί τήν τροπική ποιητική έκφραση δηλ. μόλο τόν ποιητικό δ ι ά
κοσμο, άφού ή βάση του δέν εΐναι ή φαντασία, άφού στό ζωικό μύθο 
κυρίαρχο στοιχείο εΐναι τό πνευματικό καί τό ήθικό.

Η άξια λοιπόν ενός μύθου εϊτε αύτός εΐναι τοϋ Αισώπου είτε του 
La Fontainne καί του Kriloff, εϊτε του Φωτιάδη, δέ θά βρίσκεται στά 
ποιητικά, τά λυρικά στοιχεία του, άλλά στά πνευματικά, άφου ό μύ
θος κυβερνάται άπό τή λογική καί τό πνεύμα καί όχι άπό τή φαντα
σία, τό συναίσθημα.

Τό ούσιαστικό στοιχείο ενός μύθου εΐναι πεζογραφικό: ό μύθος 
εΐναι ενα άρχαΐκό άνέκδοτο, ένα μ α σ ά λ ι παρμένο άπό τή ζωή 
τών ζώων. Ή ποίηση παρουσιάζεται έπικουρική μέ τήν transposition, 
τή μετάθεση τών πραγμάτων άπό τό άνθρώπινο στό ζωικό, μέ τό γεγονός 
δτι μιλάει μέ εικόνες, μέ τό γεγονός, δτι ό μύθος εΐναι μιά ολόκληρη 
μεταφορά. "Ο,τι εΐναι δευτερεύον στό μύθο δέν πρέπει νά παρουσιάζε
ται σάν πρωταρχικό: άς τό ξαναπούμε: ό ζωικός μύθος εΐναι μόνον 
ένα άρχαΐκό πεζογράφημα.

'Ο κ. Φωτιάδης γράφει τούς ώραίους άλλως μύθους του άπάνω 
στό κλασσικό σχέδιο, ώς πρός τή θέση, τή διάρθρωση, τά μέσα, καί 
δέν νεωτερίζει. Άλλά καί δέν εΐναι εύκολο νά νεωτερίση κανείς. Έκεΐ 
πού χωρεϊ πρωτοβουλία εΐναι κυρίως στήν πνευματική διαχείριση. Εΐμαι 
βέβαιος δτι ό Shaw θά ήταν ένας νεωτεριστής μυθογράφος, διότι βλέ
πει καί άντιλαμβάνεται κατ’ εύθεϊαν καί χωρίς παρεμβολές τή σημερι
νή ζωή μέ τό δικό του πνεύμα καί άνακαλύπτει τά τρωτά της. θά ήθε
λα πολύ, άφηνοντας κατά μέρος τήν καθιερωμένη πνευματική στάση 
άπέναντι στις αιώνιες άτέλειεςτών άνθρώπων, όκ. Φω. 
τιάδης νά μάς έδινε τήν προσωπική του στάση άπέναντι στις τωρινές 
άτέλειες τής κοινωνίας. Τότε θά δεχόμουν δτι ό κ. Φωτιάδης δικαιολο
γεί εντελώς τήν έκδοση τών μύθων του. Δέν άρκεΐ νά γράψη κανείς 
όμορφα πράματα, άλλά πρέπει καί νά μπορή νά βλέπη μέ δικό του 
τρόπο. Άλλ’ έγώ τουλάχιστο δέ διακρίνω πουθενά κάτι πού νά μου 
φανερώνει τό σπάσιμο του συνηθισμένου καί τό άνοιγμα ένός καινούρ
γιου προσωπικού, έστω καί στό σημείο τής προσπάθειας άκόμα. δρόμου.

Αύτά δλα δέ σημαίνουν δμως δτι ό κ. Φωτιάδης έκαμε ένα έργο 
άνάξιο. Έκεϊνο πού θέλω νά τονίσω καί πού άποτελεΐ κατά τή γνώ
μη μου κάτι ξεχωριστό στούς μύθους του εΐναι ή ζωηρότητα, ή λιτό
τητα τών μέσων, ή κλασσικότητα τών θέσεσ^ν, εΐναι ή ικανότητά του νά 
φθάση πολλές φορές, μέ τά μέσα αύτά, τά πρότυπα τών μεγάλων 
κλασσικών μυθογράφων. 'Ο κ. Φωτιάδης εκφράζει άριστοτεχνικά 
τό μύθο. Π. ΣΠΑΝΔ.
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ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗ «Λαδανιές κι ,έρείκια.» Αλεξάνδρεια, 1936.
’Έλαβα τ’ όλιγοσέλιδο αύτό βιβλίο μέ σελίδες κομμένες, ξεφυλ- 

λισμένο καί διαβασμένο προφανώς άπό κάποιον τής συντροφιάς. Κι όχι 
μόνο διαβασμένο, άλλά σχολιασμένο σ’ ένα περιθώριο μ’ αύτά τά λί
γα: «Ah!...vous etes poete !...Vous n’ ecrivez- pas quelque chose en 
prose monsieur...(A. France) κι άλλου πάλι μέ τούτα: <καί τόδε~ Φω. 
κυλίδεω». Τό πράγμα κίνησε τήν άγανάκτηση μου, γιατί άν ύποτεθή πώς 
ό υπαινιγμός του Φωκυλίδη δικαιολογείται κάπως μέ τήν επίμονη σέ 
κάθε σελίδα έπανάληψη τοϋ ονόματος τοϋ ποιητή, τ’ άνέκδοτο, άντίθετα, 
τοΰ France περικλείει άρκετή δόση κακεντρέχειας, μιά πού γίνεται στόν 
κάθε άναγνώστη άντιληπτό πώς δύσκολα μπορούν νά γραφούν πεζά 
πράγματα πού νά πλησιάζουν τή χάρη τούτης τής στροφής :

«Φύτρωσε ένα κρίνο στου βουνού τή ράχη 
καί σκορπά περίσσεια τή βωδιά τριγύρω. 
Συντροφιά του μόνη έρεικιές καί βράχοι 
καί τ’ άρνιά πού βόσκουν κάπου έκεΐ ένα γύρω», 

κι αύτής πρός τό τέλος :
«Τήν τύχη σας άναλογιέμαι (τών στίχων καί τών 
σάν κάποτε έλθη τό μοιραίο, χειρογράφων)
ποιός φούρνος τάχα θά σάς κάψη, 
σέ ποιόν θά πουληθήτε Εβραίο».

'Ως τόσο γιά τόν ποιητή αύτό θά ’ταν σκληρή κι άδικη ή ειρω
νεία. ’Άν δέν έχει μεγάλα πετάγματα, άν δέν άνυψώνεται πολύ πάνω άπ 
τό άνιαρό παράπονο τής στιγμής, άν ο'ι εικόνες του εΐνε παρμένες άπό 
μιά μέτρια ή καί μικρή έκταση, ξέρει νά δώση μ άπαλή μελαγχολία, μέ 
τόνους εύγενικά νοσταλγικούς τό αίσθημα τής ματαιότητας κάποιας 
ζωής, τής ζωής του ϊσως, πού πέρασε «δίχως ήλιο, μέ συγνεφιά καί 
βροχονέρι....», καί τώρα πάει νά σβύσει, «σ’ άπανεμιά, γιά σέ μεϊντάνι» 
άδιάφορο πού, δίχως κραυγές, δίχως θόρυβο, δίχως ήχώ, πονεμένα, συγ
κινητικά. Π. ΣΠΑΝΔ.

ΑΛΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ. «Αύρες και Θύελλες»: ’Αθήνα 1936 (μέ διάφορους προ
λόγους, άφιεριόσεις και ρητά).
Ό ποιητής έχει έκδσσει κι άλλα βιβλία : σάτυρες, δράματα, συλ

λογές ποιημάτων. Πρόκειται άσφαλώς νά συνέχιση τήν παραγωγή του 
καί νά συμπληρώση σιγά-σιγά μιά άξιόλογη ποσοτικά έργασία. Η τό*  
ση πολυγραφία δέν τού έπιτρέπει τόν αύστηρό έλεγχο τών όσων δημο
σιεύει κι άφήνει έτσι τή φροντίδα αύτή σέ ’κείνους πού θά τόν διαβά
σουν. Φρονώ δμως πώς δέν εΐνε διόλου δίκαιο μήτε κατορθωτό νά δια. 
λέγει κανείς μέσα σέ χιλιάδες στίχων έναν λιγώτερο άπ’ τούς άλλους 
ακαλαίσθητο κι άνόητο γιά νά διαπιστώση αϊφνης πώς ή πολυγραφία 
τού κυρ. Καστρίτη—ή σκόπιμα άφιερωμένη μάλιστα σέ σημαίνοντα πρό
σωπα—δέν έξυπηρετεΐ μονάχα τις οικογενειακές ή άτομικές έστω άνάγ- 
κες τού ίδιου.... ΑΑΚ. ΠΑΝ.
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ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ «Επιτάφιος» ('Έκδοση Ριζοσπάστη), * Αθήνα 1936
Δέν έτυχε νά διαβάσω τις δυό προηγούμενες συλλογές του κυρίου 

Ρίτσου, τόν «Τρακτέρ» καί τίς «Πυραμίδες» (τήν τελευταία, δέν τήν 
έλαβε τό περιοδικό μας) καί δέν μπορώ νά ύποστηρίξω άν ό ση
μερινός «Επιτάφιος» έρχεται ώς συμπλήρωμα τής κοσμοθεωρίας του ή 
σημειώνει σταθμό εξέλιξης τής ποιητικής του ιδιοφυίας. Τό μικρό αύτό 
φυλλάδιο έχει θέμα τήν τραγική σκηνή μιάς μητέρας πού καταμεσής 
στό δρόμο σκύβει καί δέρνεται πάνω στό ματωμένο κορμί του δολοφο
νημένου γυιου της. Γνωστή σκηνή πού ξετυλίχτηκε στήν Έγνατία οδό 
άρχές του περασμένου Μάη.

Τό θέμα—άνεξάρτητα του κοινωνικού του περιεχομένου—εΐναι αύ. 
τό καθ’ εαυτό μεγάλο, άποκτάει συνάμα μιά πανανθρώπινη συμβολική 
έννοια καί θά μπορούσε νά γίνη ό άνανεωμένος μύθος τής αιώνιας πά
λης τών άνθρώπων πού πολεμούν καί πεθαίνουν θύματα τής νοσηρής 
νοοτροπίας, τών δσων νομίζουν κάθε φορά, σ’ όποια εποχή καί μ’δποιον 
τρόπο, πώς κρατούν τήν τύχη τής οικουμένης στά χέρια τους καί πώς 
είναι βαλμένοι άπ’ άγραφο νόμο νά ρυθμίζουν τήν πορεία της στό ά
πειρο. ’Αλλά κυρίως ή τραγικότητα τού μύθου άναβλύζει άπ’ τό δράμα 
τής μητέρας, τής μάννας πού ναι μονάχα μάννα—τίποτε λιγώτερο, 
τίποτε περισσότερο βέβαια δέν υπάρχει—καί κλαίει σάν μάννα καί δέρ
νεται καί σφαδάζει πάνω στό πτώμα τοΰ γυιού της: δίχως κατευθύν. 
σεις, δίχως επιδιώξεις, δίχως προγράμματα, δίχως ιδέες καί δίχως κοι
νωνική σκοπιμότητα. Μ’ αύτό τό θέμα άρχίζει ό κύριος Γ. Ρίτσος, τόν 
έπιτάφιό του. Καί βρίσκει στηρίζοντας πολλά στή μνήμη του, στά δημο
τικά τραγούδια καί σέ γνωστές μυριολιθογραφημένες παραστάσεις, μιά 
άρκετά ποικίλη έναλλαγή εικόνων ώς πού νά συγκινηθή στιγμές στιγμές 
ό ’ίδιος καί νά δώση μέ ιδιόρρυθμη φωνή τήν εντύπωση πώς κάτι ξυ
πνάει μέσα του καί πώς τό κάτι αύτό θά μπορούσε ^ά τό έκμεταλλευτή 
μέ πιό γόνημα άποτελέσματα. ’Έπειτα δμως ώσάν νά νοιώθη ό ποιητής 
πώς άρκετά είπε γιά τό θέμα πού τοΰ ένέπνευσε μερικούς άριστους 
στίχους, περνάει σ’ άλλη ύπόθεση. ΠαρεξηγεΓ τά πάντα θεληματικά. Πα- 
ραχαράζει τά αισθήματα, άλλοιώνει τίς έννοιες, καί άρθρογραφεΐ άφό- 
ρητα κι άνώφελα.

Γιατί βέβαια δουλειά τοΰ ποιητή δέν εΐναι μήτε ή ρητορεία, μήτε 
ή προκήρυξη. Τοΰ άρκεΐ νά ναι—όσον φυσικά εΐναι—ποιητής.

Α. Γ.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ «Κορφιάτικες ιστορίες». Κέρκυρα, 1935.
ΟΙ «Κορφιάτικες ιστορίες» εΐναι άπό τά πρώτα έργα τού Κ. θεο- 

τόκη. ‘Ο τόμος έχει έκδοθή άπό τήν «’Εταιρεία πρός ένίσχυσιν τών επτα
νησιακών σπουδών» καί προλογίζεται άπό τήν Κα Ειρήνη Δενδρινού.

Τά διηγήματα τοΰ τόμου εΐναι ηθογραφίες τής ζωής τοΰ χωριού, 
ώς ένα μέρος, περιγραφές τής καταθλιπτικής μοίρας πού πιέζει τήν έλ
ληνική επαρχία. Δέν ύπάρχει σ’ αύτά άκόμη ή κοινωνική τοποθέτηση. 
Άλλ’ άν τούς λείπηκαί τό βάθος καί ή τοποθέτηση τών πραγμάτων μέσα 
σέ μιά πλατύτερη πνευματικήν άτμόσφαιρα, δέν εΐναι ώστόσο στερημέ
να άπό άλήθεια. Μπορούμε νά πούμε μάλιστα, δτι ό θεοτόκης άργότε- 
ρα, δταν έπεκτείνεται σέ βαθύτερες άναζητήσεις, χάνει άπό φυσικότητα 
καί ζωή καί πραγματιστική άλήθεια, στοιχεία πού προικίζουν τά διηγήματα 
τοΰ τόμου αύτου. Τά κατοπινά του έργα, άν κερδίζουν άπό πνευματικό 
τητα, παρουσιάζουν δμως τόν κόσμο καί τούς άνθρώπους πλασμένους 
γιά μιάν ιδέα, καί αύτός ό κόσμος καί αύτοί οί άνθρωποι μάς παρουσιά
ζονται μέ ειλικρίνεια λιγώτερη παρά στις άπλές «Κορφιάτικες ιστορίες», 
θά ήταν εύκταΐο, ό Κ. θεοτόκης ξεπερνώντας τό ήθογραφικό νά είχε 
φθάσει νά μάς δώση έργα, δπου τό περιεχόμενο ζωής καί ιδέας θά
ισοζύγιζαν.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΜΕΛΕΤΕΣ

I ΚΑΡΑΒΙΔΑ. «Κράτος καί Παιδεία» ΆΟ*ήνα  1935
Τό βιβλίο αύτό τοΰ κ. Καραδίδα συστηματικά συντεταγμένο διαι

ρείται σέ δύο μεγάλα μέρη. Στό γενικό μέρος ό συγγραφέας κρίνει 
πρώτα τόν ούμανιστικό σκοπό τής σημερινής Παιδείας στήν Ελλάδα 
καί τόν εύρίσκει υψηλόν, άλλά καί ώς τέτοιον, άφταστον. Μόνον ένας 
σκοπός άπτός, λέγει, μπορεί νά ένδιαφέρη καί νά ένθουσιάζη, δπως 
μπορούν νά μάς ένδιαφέρουν καί νά μάς ένθουσιάζουν δλα τά πράγμα
τα τής άμεσης πραγματικότητας πού μάς τριγυρίζει. ’Αντί τοΰ άπώτε- 
ρου ύψηλοΰ σκοποΰ προτείνει άλλον, τόν όποιο πιστεύει πιό γόνιμον, 
διότι θά εΐναι δχι ένας σκοπός καθολικός, πάγκοινος καί πανανθρώ
πινος, άλλά άπλούστερα καί στενώτερα ελληνικός, θά συνδέεται μέ τή 
φυλή μας. θά εΐναι αύτές οί έπιδιώξεις τής ελληνικής φυλής.

Τίς έπιδεώξεις τής φυλής μας ώς σκοπό παιδευτικό τίς άναλύει 1) 
στή δημιουργία ελληνικού πολιτισμού, ή πιό σωστά, νεοελληνικού, στη- 
ριζομένου στά άμεσα καί πραγματικά δεδομένα τής φυλής μας. Περι
εχόμενό του δέ θά εΐναι ή προσπάθεια νά θαυμάσουμε τή φύση, τάση 
πού έχει δοθή μόνο στις μεγάλες καί πλούσιες επικράτειες, άλλά νά 
δημιουργήσουμε άνθρώπους. 2) στήν προσπάθεια νά δημιουργήσουμε 
δικό μας πολιτισμό, άποφεύγοντας δηλ. τήν άντιγραψή καί τή μίμη
ση. 3) στήν τεχνική δηλ. τήν επαγγελματική μόρφωση ολοκλήρου τού 
λαού μας.

Στό ειδικό μέρος ό συγγραφέας μελετά καί ύποδεικνύει τούς τρό
πους, μέ τούς όποιους θά πραγματοποιηθή ό νέος σκοπός, τόν όποιο 
προτείνει.
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Ή μελέτη του κ. Καραβίδα παρουσιάζει δεδομένα άξια προσοχής. 
Προσφέρει ένα νέον τρόπο του βλέπειν καί εΐναι τόσο περισσότερο 
άξιοπρόσεκτη, δσο προέρχεται άπό έναν άνθρωπο σκεπτόμενο, ό όποιος 
δέν ύπεχρεώθη νά ύπακούση στ’ δ,τι υποχρεώνονται νά συνηθίσουν καί 
νά ύπακούσουν οι ειδικοί. ’Αποτελεί κατά ταυτα μιάν έκφραση τής κοι
νής γνώμης. Καί εΐναι ανάγκη νά έπαναληφθή δτι στά ζητήτατα πού 
εΐναι κοινού ενδιαφέροντος πολλές φορές ή γνώμη ένός μή ειδικού άπη- 
χουσα τό κοινό αίσθημα πρέπει, άνεξάρτητα άπό τό ποσοστό τής βασι- 
μότητας καί τής άλήθειας πού περιέχει, νά λαμβάνεται σοβαρά ύπ’ δψει 
καί νά εξετάζεται μέ τήν πρεπούμενη προσοχή. Ξαίρουμε πόσο ή συ
νήθεια νά σκέπτεται κανείς ώς ειδικός δεσμεύει τό πνεύμα πολλές φο
ρές, καί δτι ή γνώμη ένός τρίτου μπορεί συχνά νά περιέχη δεδομένα 
βάσιμα καί ώφέλιμα, διότι αύτός ό τρίτος κατορθώνει ν’ άποδώση κα
λύτερα τήν άνάγκη καί τήν άνέκφραστη ώς τώρα έπιθυμία έκείνου, πού 
ονομάζουμε περιρρέουσα άτμόσφαιρα.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΟΛΜΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗ.—«Κώστας Κουστάλλης» (λυρική βιογραφία) ’Αθήνα.
Στήν πλούσια βιβλιογραφία γιά τή ζωή καί τό έργο τού ποιητή τού 

χωριού καί τής στάνης, προστίθεται μιά άκόμα έρνασία : αύτή πού μάς 
δίνει ό πατριώτης του κ. ’Όλμης Περάνθης. Δέν έχει τήν άποκαλυπτική 
μορφή μέ τήν προσωπική συμβολή τοΰ βιογράφου, ύστερα μάλιστα άπό 
τήν έξαντλητική σχεδόν ώς τώρα, άνάλυση τού έργου τού Κώστα Κρυ- 
στάλλη, δσο κυρίως εΐναι άξιοπρόσεχτη γιά τή στοργή μέ τήν οποία 
άποκαθιστά τήν άκρίβεια μερικών πραγμάτων. ’Άς πούμε έν παρενθέσει, 
πώς περιμένουμε πάντα τήν άποκατάσταση τών άνακριβειών άπό τό φι
λόλογο κ. Εύαγ. Δημόπουλο, πατριώτη έπίσης καί μελετητή τού έργου 
τού Κρυστάλλη, έπειτα άπό δσα, έλάχιστα μόνο, άκούσαμε σέ μιά περι- 
συνή του διάλεξη έδώ. Παράλληλα δμως μέ τήν άποκατάσταση αύτή, 
ό κ. Περ. φωτίζει κάποιες πτυχές τής ιδιαίτερης ζωής τού ποιητή 
(πού βγαίνουν άπό τή μελέτη τού ίδιου του έργου, δπως ό έρωτάς του), 
καί ξαναφέρνει στήν έπικαιρότητα τήν άτμόσφαιρα τής έποχής πού προσ
παθούσε ό ποιητής νά έπιβάλει τήν άναγνώρισή του μέ τή συμμετοχή 
του σέ διαγωνισμούς, μέ τά παράπονα πού διατύπωνε στά γράμματά 
του, μέ τό σκληρόν άγώνα τής ζωής του, χωρίς διόλου νά μειώνεται ό 
πόθος του γιά πνευματική δημιουργία. Μάς σ υγκινεΐ ή γραφικότητα καί 
ό παλμός έκείνης τής στιγμής. Μιάν έκρηξη θυμού καί ειρωνείας, νευ
ρικότητας καί αύστηρότητας, εύρυμάθειας καί κριτικής έμβάθυνσης, ύπερ- 
βολής μαζύ καί χάρης καί άγάπης καί είλικ ρίνειας, σάν κι αύτή πού 
άναπηδάει άπό τόν ώραΐο άναβρητήρα τού άρθρου τού Βλ. Γαβριηλίδη, 
ύστερ’ άπό τό πόρισμα τής επιτροπής τοΰ ποιητικού διαγωνισμού, δέ 
μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά ξαναδούμε σέ μιάν άνάλογη περίπτωση. Στή 
βιογραφία αύτή περιέχονται καί δυο άνέκδοτα διηγήματα «τό φυλαχτό» 

κι «ό χωρισμός» ϊσως όχι άπό τά καλύτερα του, μά πού έχουν μιάν 
ενότητα μέ τή γενική δημιουργική κατεύθυνση τού ποιητή. Γ. Δ.

ΤΡ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ «Ψαμμίτιχος, Φαραό) τής Αίγυπτου^ 'Αλεξάνδρεια 1936
Ό κ. Μ. χαρακτηρίζει τό βιβλίο του ώς εισαγωγή στήν ιστορία 

τής 26ης φαραωνικής δυναστείας (663—611 π. X.). Εΐναι μιά συγκέντρω
ση πληροφοριών, πού περιστρέφονται κυρίως στό πρόσωπο τού Ψαμ- 
μιτίχου τού Α'—πώς κατώρθωσε νά γίνη κύριος τού θρόνου στή Σάϊδα 
άφου έλευθέρωσε τή χώρα του, μέ τή βοήθεια Ίώνων καί Καρών μι
σθοφόρων, πώς έδωκε θέση στούς ξένους—τούς 'Έλληνες— πώς έπεκρά- 
τησε στή Μέση καί Κάτω Αίγυπτο — πώς έπέτρεψε στούς ‘Έλληνες 
μισθοφόρους του νά κτίσουν τή Ναύκρατη—πώς έκστράτευσε κατά τής 
Συρίας, άπέτυχε—πώς δέχθηκε πρώτος τόν ελληνικό πολιτισμό, — πώς 
αύτές οι σχέσεις έδωκαν άφορμή γιά μιάν έπικοινωνία έλεύθερη κάπως 
μεταξύ Ελλήνων καί Αιγυπτίων καί δημιούργησε τίς δυνατότητες έπι- 
σκέψεως στή χώρα τού Φαραώ Ελλήνων σοφών, οί όποιοι πολλά είχαν 
νά διδαχθούν άπό τούς βαρβάρους.

’Ακολουθούν σελίδες άφιερωμένες στό ναό τής Πάνδημης ’Αφρο
δίτης στή Ναύκρατη,— καί στήν εταίρα Ροδόπη.

'Η μελέτη εΐναι μάλλον πληροφοριακή καί δέ διακρίνει πολύ εύκολα 
τό ούσιώδες άπό τό έπουσιώδες.

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΚΛΙΤΗΣ ΣΙΩΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ «Εικόνες» (έκδοση περιοδικού «Μακεδο
νικές Ημέρες» Θεσσαλονίκη 1936.

'Ένα τετράδιο μέ είκοσι δύο cliches παρμένα άπ’ τήν τελευταία 
έκθεση, στήν αίθουσα τής Εμπορικής Λέσχης τής θεσσαλονικιάς ζω
γράφου Καίτης Σιώπη Παλαιολόγου. Πρόκειται δηλαδή γιά μιά άξιόλο- 
γη προσπάθεια νά γίνη σ’ εύρύτερο κοινό γνωστό τό πιό ιδιόρρυθμο 
μέρος τής εργασίας μιας καλλιτέχνιδας πού δχι μόνον πολλά ύπόσχε- 
ται — δπως θάλεγαν οί άδιαφοροΰντες καλόβολοι ύποστηρικταί τής 
τέχνης -άλλά καί πολλά έδωσε ολοκληρωμένα, αύτοτελή κι άντιπροσω- 
πευτικά ένός πλούσιου κι ώριμου ταλέντου.

Στό τετράδιο συμπεριλαμβάνονται φωτοτυπίες άπό ελαιογραφίες 
(μεταξύ αύτών δυο προσωπογραφίες χαρακτηριστικές γιά τήν καθαρά 
βυζαντινή άπήχηση τους) άπό chiaro-scaro, σαγκίνη, υδατογραφίες κ.τ.λ. 
Προλογίζει μέ πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη γιά τίς σημερινές τάσεις τής 
ζωγραφικής ό κ. Κώστας Παλαιολόγος και προστίθενται μερικές άπό τίς 
κρίσεις τοΰ τύπου τής Θεσσαλονίκης γιά τήν πρόσφατη έκθεση.

Ή έκδοση ύποστηρίχτηκε άπ τό Περιοδικό μας πού μέ κάθε δυνα
τό τρόπο προσπαθεί νά δημιουργήση στήν πόλη μας μιάν ώρισμένη πα
ράδοση άξια—πιστεύουμε—κάθε συμπάθειας. Α. Γ.
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ΧΡΟΝΙΚΑ

* ** Στό τεύχος ’Απριλίου—Μαΐου (άριΌ.  162-163) τού Περιοδικού 
Libre ό κ. L. Roussel βρίσκει αφορμή άπό τό βιβλίο τοΰ I. Brandenburg 
νά μιλήση άκόμα μιά φορά γιά τό Σολωμό. ’Επίσης άφορμώμενος άπό τό έργο 
τής Κας Έλεοπούλου «Έπίνικοι τού Πινδάρου» κρίνει αυστηρά τό τελευ
ταίο».

*

* ** Στό τεύχος VVI (Μάιος—’Ιούνιος, 1936) τής Europa Orientate» 
δημοσιεύεται εκτενές άρύ'ρον τοΰ κ. Γ. Ζιόρα μέ τόν τίτλο «Ή παλινόρθω
ση τής μοναρχίας στήν Ελλάδα». Στό ίδιο τεύχος άρθρο τής Χριστίνας 
ΕύΟυμιάδη  γιά τόν Αιμίλιο Ριάδη μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώσεως έτους 
άπό τό θάνατό του (17 ’Ιουλίου 1935).
*

* ** Μαθαίνουμε, ότι ή βιβλιοθήκη τών Χανίων έπειτα άπό σχετικές 
καρποφόρες ένέργειες άποτελέσΦηκε άπό τήν ένωση τών βιβλιοθηκών δλων 
τών συλλόγων τής πόλεως καί άριΌ'μεΐ ώς τήν ώρα 8000 τόμους.

* ** Τό «Μακεδονόπουλο» νεανικό περιοδικό τής πόλειός μας άνακαινιζό- 
μενο και μέ τόν καινούργιο τίτλο του «Νέα Πνοή» έκδόΌ·ηκε μέ δίκαιες 
άξιώσεις προσοχής κυρίως άπό τόν κόσμο τών νέων.

* ** Ή εφημερίδα «Άκρόπολις» τών ’Αθηνών (9 ’Ιουνίου) δημοσιεύει 
έπιστολή τού κ. Α. Άρβανιτοπούλου, καΟ-ηγητοΰ τής άρχαιολογίας στό Πα
νεπιστήμιο ΆΌ'ηνών, ό όποιος μελετά καί σχολιάζει μέ καυστική ειρωνεία 
τήν περίφημη έπιγραφή τού Πανεπιστημίου μας «Μούσαις, Χάρισι Φύε».

* ** Ό κ. Γ. Βαλέττας στό τεύχος τής «’Εργασίας» τής 9 Φεβρουάριου 
έ. έ. κάνει τίς ακόλουθες κρίσεις γιά τίς «Μακεδονικές 'Ημέρες», εξ άφορ- 
μής τής εργασίας πού προσφέρουν ώρισμένα πνευματικά όργανα τής 'Ελ
λάδας: «Ή Μακεδονία παρουσίασε μιά κίνηση μέ άλλο χαρακτήρα, άλλά μέ τό 
ϊδιο ενδιαφέρον καί μέ τήν ίδια σημασία. Τρία χρόνια τά>ρα μιά ομάδα 
νέων βγάζει τίς «Μακεδονικές Ήμερες» ένα περιοδικό λογοτεχνικό πού μάς 
έδωσε, στις φροντισμένες σελίδες του, τή λογοτεχνική καί κριτική παραγω
γή τής Μακεδονίας. Μιά πλειάδα άπό νέους λογίους, πού διεκδικούν ένα 
ώμορφο μέλλον στά γράμματά μας καί εΐναι άξιοπρόσεχτοι γιά τήν έργα
σία τους. Κείνο πού πρέπει Ιδιαίτερα νά τονισΰ’ή εΐναι ή συνέπεια καί ή 
αυτοτέλεια τό ξεχωριστό χρώμα, ό ιδιαίτερος χαρακτήρας πού έχει ή κίνηση 
τών Μακεδόνων λογίων. ’Αποτελούν, πάν νά σχηματίσουν, μιάν ιδιαίτερη 
σχολή λογοτεχνική. Οί «Μακεδονικές Ημέρες» περιωρισμένες στό λογοτεχνι
κό επίπεδο, δέν προσέξανε ώς τώρα τή μακεδονική λαογραφία, τά δημοτικά 
τραγούδια, τή γλώσσα, δέν περάσανε καμμιά έργασία, γιά κανένα Μακεδόνα 
λόγιο, άπό τούς πολλούς καί ξεχωριστούς πού έχει νά δείξη ή ήρωϊκή αύτή 
καί περιφανή χώρα. Αύτό δέν εΐναι κατηγορία τους, άπλούστατα γιατί βγαί
νει άπό τό σκοπό τους. Τό γεγονός εΐναι ότι χρειάζεται νά γίνη κάτι πα
ρόμοιο μέ τή Θράκη καί τήν ’Ήπειρο καί τή Μακεδονία. Πρέπει, άφού τό 
επίσημο κράτος άμελεϊ. πρέπει κ  εΐναι άπαραίτητη άνάγκη νά γίνη μιά 
οργάνωση Μακεδονική σάν τό Θρακικό Κέντρο, γιά νά δουλέψη πρός αύτή
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τήν κατεύθυνση, γιατί είπαμε, χρειαζόμαστε μιά έπιστήμη άκριτική καί τέ
λος μιάν έπιστήμη άποκεντρωτική. Τό Πανεπιστήμιο τής Θεσ)νίκης. ίσως 
άκόμα όχι, άλλ’ άργότερα Οά μπορέση νά έφοδιάση τήν κίνηση αύτή μέ επι
στημονικά στελέχη, κι αύτό πρέπει ν’ άποτελέση μιά άπό τίς κυριώτερες επι
διώξεις του. Νά γίνη φυτώριο επιστημονικό κι όχι φλογερό καμίνι καί σχο
λή έπαγγελματική. Ή Μακεδονία έχει άνάγκη καί περιμένει τούς άξιους καί 
πολλούς μελετητές της. γιατί εΐναι μιά χώρα συκοφαντημένη άπό τήν κακό
βουλη ξένη προπαγάνδα , χώρα έλληνικώτατη γεμάτη άπό εθνικές παραδόσεις 
καί μέ μεγάλη ιστορία. Πρέπει νά οργανωτή ή έλληνική έπιστήμη καί πρέ
πει νά γίνη καταληπτό πώς ή ιδιωτική καί ηρωική πρωτοβουλία, οικονομι
κές προϋποθέσεις, γιά νά μελετηρή ή χώρα αύτή καί νά όχυρωδή έπιστημο- 
νικά, ένάντια στις επιθέσεις, τίς άριστα οργανωμένες, τής ξένης προπαγάν
δας, καί επιστήμης, Ιδίως τής βουλγαρικής».

'Ο κ· Fhilippe de Zara πού διευθύνει στό Παρίσι τό περιοδικό «Le Front" 
latin» μάς απευθύνει τήν ακόλουθη έπιστολή.

«Άπό τούς φίλους μας τής Έπιθεωρήσεως «Dante» τών Παρισίων, 
πληροφορούμενα τή λαμπρή ευρωπαϊκή λογοτεχνική έργασία πού προσφέρει 
τό περιοδικό «Μακεδονικές Ημέρες». Συνεχίζοντες καί ημείς μιάν άνάλογη 
προσπάθεια γιά τήν αναγέννηση τού Μεσογειακού έλληνο-λατινικοΰ πολιτι
σμού, θά είμαστε πολύ εύτυχεϊς άν βλέπαμε νά δημιουργώνται μεταξύ μας 
σχέσεις συνεχείς.

Μέ τό ίδιο ταχυδρομείο σάς στέλνουμε τό τελευταίο τεύχος μας, καί 
καί είμαστε στή διάθεση προκειμένου νά δημοσιεύσουμε στό «Front Latin» 
μιά μελέτη γιά τά σύγχρονα έλληνικά γράμματα».

* ** Στις 7 ’Ιουλίου πέσανε στό Δημοτικό Νοσοκομείο άπό άνίατη άρρώ- 
στεια ό παλαίμαχος χοροδιδάσκαλος καί χορογράφος Γεώργιος Άνδρεόπου- 
λος. Ό Άνδρεόπουλος άρχισε τό στάδιό του ώς καθηγητής τού χορού τής 
Βασιλικής οικογένειας καί έδρασε επί πολλά χρόνια ώς χοροδιδάσκαλος στή 
Θεσ)νίκη. ’Εξέπνευσε μέ τό παράπονο στά χείλη διότι ή πολιτεία δέν έκτί- 
μησε δσο έπρεπε τό άληθινά εθνικό του έργο, τό οποίο συνίσταται στή συγ
κέντρωση καί χορογράφηση τών εθνικών μας χορών. Πέσανε άφήνοντας ά- 
νέκδοτο ένα σημαντικό χορογραφικό έργο τό όποιο χωρίς άλλο έστω καί τό
σο άργά πρέπει νά έκδοσή μέ δαπάνη τού Δήμου Θεσσαλονικέων δπου εζησε 
καί έργάσθηκε τόσο καρποφόρα.

* ** Συνεχίζοντας τήν άξιόλογη προσπάθειά του τά «Νέα Γράμματα» 
έξέδωκαν ένα τεύχος (5—6, ’Ιούνιος) μελέτης και κριτικής του Παλαμι 
κου έργου μέ τήν ευκαιρία του εορτασμού τών πενηντάχρονων του Πα-. 
λαμά. Τό τεύχος, όγκώδες, άπό 248 σελίδες περιέχει άρθρα τών κ. κ 
Άγγ. Σικελιανου, Φ. Μιχαλοπούλου, Ρ. Γκόλφη, Τ. ’Άγρα, Κ. Τσάτσου, 
I. Συκουτρή, Αύρας θεοδωροπούλου καί άρκετά άλλα μικρότερα. Επί
σης δημοσιεύεται ένα γράμμα του St. Zweig στόν Παλαμα καί τέλος 
βιβλιογραφία του κ. Γ. Κατσίμπαλη γιά τά όσα γράφηκαν άπ’ άφορμή 
τών παλαμικών πενηντάχρονων.

Μάς συγκινεί εξαιρετικά ή άοκνη προσπάθεια του κ. Κατσίμπαλη 
πού δόθηκε όλόκληρος στήν έξυπηρέτηση τών Ελληνικών Γραμμάτων,
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ή οποία έξυπηρέτηση δίνει αναμφισβήτητα δικαιώματα ύπερηφάνειας.
* ** Τό 3 τεύχος του ’Ιταλικού λογοτεχνικού περιοδικού «Olimpo» 

(Θεσσαλονίκη Λεωφ. Βασιλίσσης ’Όλγας 26) αφιέρωσε ένα μεγάλο μέ
ρος άπ τις σελίδες του γιά τά πεντάχρονα του Κωστή Παλαμα. Συ- 
νεργάσθηκαν οί γνωστοί έλληνισταί καί φίλοι τών νέων γραμμάτων μας 
κ. Κάραλος Μπριγκέντη, Βιτσέντο Μπιάτζι καί Μπρούνο Λαβανίνι. 
Επίσης ή κ. Ροζαλία Τζούντιτσε μετέφρασε έμμετρα δυό κομμάτια 
άπ τόν «Τάφο».

* ** Τό περιοδικό «Dante» πού διευθύνει στό Παρίσι ό κ. L. Fiumi 
συνεχίζοντας μέ μεταφράσεις τήν παρουσίαση στό ελληνικό κοινό 
σύγχρονων εύρωπαίων συγγραφέων, τό περιοδικό «Μακεδονικές ‘Ημέ
ρες» πού διευθύνεται άπ τόν κ. Στέλιο Ξεφλούδα, δημοσίευσε έπειτα 
άπ τις σελίδες του Lionello Fiumi, σελίδες του Rainer Marie Rilke, 
τών Andre Malreaux, Franz Kafka, Jean Grenier. Αύτοί ol συγγρα
φείς εναλλάσσονται κατάλληλα μέ τούς καλύτερους άντιπροσωπευτικούς 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας γιά τήν'οποία θά δημοσιέψουμέ στό προ
σεχές τεύχος μιά μελέτη τού Π. Σπανδωνίδ η.

***Στό τεύχος τού μηνός Αύγούστου τής Revue Litteraire «Dante» 
πού διευθύνει στό Παρίσι ό κ. Lionel ο Fiumi, δημοσιεύεται άρθρο τού 
κ. Π. Σπανδωνίδη γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία.

Απόσπασμα άπό άρθ'ρο τοΰ κ. Γεωργίου Ζώρα «Επαρχία καί Πνευματική 
ζωή» στή «Νέα Εστία» 1 ’Ιουλίου 1936 (τεύχος 229).
..-.Είπα δτι καί στήν άλλη Ελλάδα δέν έλειψαν τελευταία μερι

κές άξιοσημείωτες προσπάθειες. Έν πρώτοις, στή Θεσσαλονίκη. Μετά 
τήν ίδρυση τού Πανεπιστημίου ήταν φυσικό ν’ άρχίση εδώ νέα ζωή. Τό 
άνώτατο ίδρυμα δέ μπορούσε παρά νάχη κάποια άπήχηση στήν πνευ
ματική κίνηση τής Μακεδονικής πρωτεύουσας καί νά συμβάλη στήν πνευ
ματική άνάπτυξη. Παράλληλα όμως, κι άνεξάρτητα άπ τό Πανεπιστήμιο, 
μιά άλλη σοβαρή προσπάθεια γίνεται στή Θεσσαλονίκη χάρις σ’ ένα σο
βαρό καί φιλόπονο κύκλο διανοουμένων πού δρουν κι εργάζονται γύρω 
άπό τό περιοδικό «Μακεδονικές ‘Ημέρες», πού μπήκε τώρα πιά στόν τέ
ταρτο χρόνο τής ζωής του, καί πού μπορεί νά θεωρηθή γιά τήν έλεύθε 
ρη Ελλάδα τό σοβαρώτερο περιοδικό μετά τά δύο μεγάλα τής πρω- 
τευούσης, καί οπωσδήποτε ώς τό καλλίτερο άπ όσα βγαίνουν στις έπαρ- 
χίες, μέ τέλεια γνώση καί συνείδηση τού προορισμού του. θά μπορού
σαμε νά πούμε δτι τώρα πιά ή Θεσσαλονίκη άρχίζει ν’ άποκτά μιά δική 
της άτομικότητα, καί ελεύθερη άπό ξένες άπομιμήσεις, τραβά δικό της 
δρόμο καί σχηματίζει μιά δική της σχολή, σ’ δλα τά πνεμματικά πεδία, 
άπ τή φιλοσοφία στή λογοτεχνία καί στις τέχνες, πού έχουν νά δείξουν 
τόν τόσο είλικρινά Μακεδανόπνοο Ριάδη. ‘Η ύπαρξη τού Πανεπιστημίου, 
έπειτα, δίνει, καθώς είπαμε, μεγάλες ελπίδες γιά τή διατήρηση καί τή 
διαρκή πρόοδο τού πρώτου κύκλου καί τών πρώτων προσπαθειών. Καί 
δέ θά μπορούσαμε νά μήν ύπογραμμίσουμε, μιά καί μάς δόθηκε ή εύ- 
καιρία, τήν πολύτιμη συμβολή καί σημασία τής μακεδονικής αύτής άνα- 
γεννήσεως καί άπό τήν πλευρά τού έθνικού χαρακτήρος της, γιατί το

νώνει περισσότερο άπό κάθε προπαγάνδα καί προσπάθεια τό εθνικό αί
σθημα τών νέων καί ολοκλήρου τού πληθυσμού τής Μακεδονίας, στήν 
οποία γίνεται μιά τόσο έντεταμένη ξενική προπαγάνδα,...

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Buenos Aires, 19)4)36 
Κύριον Γ. Δέλιον Θεσσαλονίκη 

Φίλε Κύριε,
Ό άγαπητός κ. Γιάννης Πλιάτσκας είχε τήν καλωσύνη νά μου δεί- 

ξη δυό τεύχη τού περιοδικού «Μακεδονικές Ημέρες» πού εκδίδετε. Τά 
διάβασα μέ προσοχή καί δέν έχω παρά νά σάς έκφράσω μ’ δλη μου 
τήν καρδιά τόν ένθουσιασμό καί τήν Ικανοποίηση πού ένοιωσα βλέπον
τας δτι τό περιοδικό σας τιμά πραγματικά τά ελληνικά γράμματα. ‘Αγνή 
τέχνη, ειλικρίνεια σκέψεων, έπιμέλεια στήν έκλογή τής ύλης κι δλα τά 
χαρακτηριστικά πού άπαιτεΐ ή καθαρή φιλολογία, συγκεντρώνονται στις 
σελίδες τών «Μακεδονικών Ημερών», θερμά συγχαρητήρια σέ σάς καί 
τούς άντάξιος συνεργάτες σας πού άνάλαβαν ένα τόσο βαρύ, άλλά εύ- 
γενικό έργο. Φαντάζομαι τις δυσκολίες σας. Καί τις θυσίες πού πρέπει 
νά κάμετε. ’Επιτρέψτε με νά σάς συστήσω θάρρος. ΕΤνε μιά πάλη πού 
πρέπει νά γίνεται σέ μιά κοινωνία σάν τή σημερινή. Καί μή λησμονείτε 
δτι θά βρεθούν πάντα άνθρωποι, στήν Ελλάδα ή στήν ξενητειά, γνω
στοί σας εϊτε όλότελα ξένοι, πού θά έκτιμήσουν τό έργο σας καί θά 
αισθανθούν τήν ‘ιερή έκείνη πνευματική συγκίνηση πού άδελφώνει τις 
ψυχές πάνω άπό τήν άνθρώπινη άθλιότητα καί πάνω άπό τις άποστάσεις.

Δικός σας
Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΦΔΗΣ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ «Λιμάνια καί Σταθμοί» (ποιήματα 1922—1930). 

ΚΑΤΙΜΑ ΠΑΦΖΗ «‘Απλοί Σκοποί» (ποιήματα). Τ. Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
«Ψαμμίτιχος 1ος Φαραώ τής Αίγύπτου» ’Αλεξάνδρεια. ΠΑΝΙΝΗ ΣΦΑ- 
ΚΙΑΝΑΚΗ «Νύχτες χωρίς δημιουργία» (Διηγήματα) ’Αθήνα. ΜΑΡΚΟΥ 
ΤΣ1Ρ1ΜΩΚΟΥ «’Εκλογή» (ποιήματα) ’Αθήνα. ΤΑΚΗ Μ. ΤΣΙΑΚΟΥ 
«Σβυσμένοι ’Αντίλαλοι» (ποιήματα) ’Αθήνα. ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ -«Φλογέ
ρα» (Βουκολικά τραγούδια) ’Αθήνα. ΤΑΣΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ «Πώς 
έβλεπε τή νεοελληνική πραγματικότητα ό Φώτος Πολίτης» (διάλεξη) 
’Αθήνα. ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ «’Επιτάφιος» (ποιήματα). Γ. Μ. ΜΥΩΝΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ «Πρός τό φώς» (ποιήματα) ’Αθήνα. ΜΑΓΙΑΣ ΔΡΟΣΟΥ «Τε
λευταία κορίτσια στή γή» (Διηγήματα) ’Αθήνα. MIX. ΡΟΔΑ «"Εθνος καί 
ήθοποιοί» (διάλεξη) ’Αθήνα. I. ΣΥΚΟΥΤΡΗ «Ό Δωδεκάλογος τού γύφ- 
του» τού Κ. Παλαμά (δύο διαλέξεις). Γ. ΒΑΛΕΤΑ «Νίκος Καμπάς» 
(μελέτη).
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νέα γράμματα» (άρ. 5-6 ’Ιούνιος, 7-8 ’Ιούλιος). «Παιδεία» (άρ. 6 

’Ιούνιος). «Κυπριακά γράμματα» (άρ. 7-8 ’Απρίλιος—Μάιος). «Νέα πνοή» 
(Ιούλιος) Θεσσαλονίκη. «Οί νέοι» (άρ. 2 Μάιος, άρ. 3 Ιούνιος) Θεσσα
λονίκη. «Εύφορίων» (άρ. 4, 5 ’Απρίλιος — Μάιος), «’Αργώ» (άρ. 4 Ιού
νιος). «"Αγιος Ίάσων καί Σωσίπατρος» (άρ. 13 Ιούνιος). «'Ελληνική 
Έπιθεώρησις» (άρ. 344-345’Ιούνιος Ιούλιος). «Τραπεζιτική» (άρ. 21,22 ’Ιού
λιος). «’Αγωγή» (άρ. 1) Θεσσαλονίκη. «Σαρωνική πνοή» (άρ. 5) Σαλα- 
μίς «Σχολική έφημερίς» (άρ. 42, 43, 44). «Ό φίλος τών ζώων» (άρ. 42, 43 
Ιούνιος). «Olimpo» Rivista Mansile di Cultura italiana (N° 2 Maggio N° 
3 Giugnio N° 4 Giuglio) «L’hellenisme contemporain» (N° 8 Juin) «Libre» 
(Nn 164-165) Montpellier. «Βιβλιογραφικό δελτίο» (5-6 ’Ιουλίου—Αύγού- 
στου) τοΰ Γραφείου πνευματικών ύπηρεσιών.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέοι Καιροί» (Πειραιεύς). «Νέοι Καιροί» (Φλωρίνης). «Μακεδο

νική Ήχώ» (Βέρροια). «Νέα ’Εποχή» (’Αγρίνιου). «Φωνή τοΰ Παγωνιού» 
(Βυσσάνη). «Πρόοδος» (Άλμυροΰ).

= Κυκλοφορεί σέ λίγο: ΚΛ. ΜΙΜΙΚΟΥ «Λάμπρος Πορφύρας». Ή 
ζωή καί τό έργο τοΰ λυρικοΟ ποιητή.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ
(Βιβλιοπωλείο «Κάουφμαν» οδός Σταδίου 28 - ’AflT]vq)

ΣΤΕΛΙΟΥ ΞΕΦΛΟΥΔΑ 
ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ . . . ΔΡ. 35 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.........................................................» 25
ΕΥΑ............................................ ’ 30
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α. ΕΥΡΟΠΟΓΛΟΓ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 77 — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΠΕΤΡΟΥ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

..Elim ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΜΑ.,

ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
Β. ΒΑΡΙΚΑΣ.— Μιά εργασία, πού, άν ό τόπος αυτός διέθετε έστω 

καί σκιά πνευματικής ζωής, θά μποροΰσε νά δώση λαβή σέ γό
νιμες συζητήσεις.

Γ. ΖΩΡΑΣ.— Μέ επιστημονικήν ακρίβεια καί πειστικότητα παρου
σιάζεται τό θέμα.

Γ. ΘΕΜΕΑΗΣ.— ’Αντιμετωπίζει τά προβλήματα τοΰ θέματός του 
μέ μιάν επίμοχθη κριτικήν εκτίμηση. "Οσοι εκπαιδευτικοί δέν 
Ικανοποιούνται πειά άπό τήν ξώδερμη εξιστόρηση τών πραγμά
των θά βρουν σ’ αύτό ένα άριστα βοήθημα.

Γ. ΚΑΨΑΛΗΣ.-—’Έχει τήν ικανότητα δ συγγραφέας, μελετώντας τά 
συγγράμματα σοφών συγγραφέων, ν’ άφομοιώνη τις γνώσεις 
των χωρίς νά τόν παρασύρη τό κύρος των. Πιστεύω πώς τό βι
βλίο είναι πολύ ωφέλιμο στούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς.

ι
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Κ. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ —Σέ ξαφνίζουνε μερικοί χαρακτηρισμοί τού- 
Λες και δέ θά μπορούσανε νά ειπωθούνε άλλοιώς. Είναι τό πιό 
μεστό καί τό πιό ώριμο δημιούργημα τοΰ νοΰ του.

ΣΤ. ΞΕΦΑΟΥΔΑΣ.— Ή «Εισαγωγή στήν αρχαία Ελληνική τρα
γωδία» δέν εΐναι ένα απλό εγχειρίδιο πού προορίζεται μονάχα 
γιά τούς ειδικούς και δέ γράφηκε άπό ένα ξερό επιστήμονα πού 
θέλει νά προσφέρη ορισμούς καί ταξινομήσεις, άλλά άπό έναν 
λογοτέχνη και κριτικό.

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ.— Καί μιά πού περίλαβαν τελευταία τά «Νέα Γράμ
ματα» μελέτη τοΰ κ. Π. Σπανδωνίδη, πού θυμίζει τήν ευρυμά
θεια τοΰ συγγραφέα τής «Είσαγωγήσ στήν άρχαία Ελληνική 
τραγωδία».

I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ.— Ό,τι κυριώτατα άποτελεϊ τήν πρα
γματικήν αξία τής εργασία; τοΰ κ. Σπανδ ονίδη είναι ό τρόπος 
πού μεταχειρίζεται γιά νά δώση στόν άναγνώστη δ,τι θά τοΰ 
έπιτρέψη άν έχη τήν έ'μφυτην ικανότητα καί τήν αντίστοιχη δε
κτικότητα, νά έννοήση καί νά αΐσθανθή τό ευρύτερο καί βαθύ
τερο νόημα τής άρχαία; τραγωδίας.

Α. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ.-- Βιβλία σάν τοΰ κ. Σπανδωνίδη προσφέρουν, 
μέ τή συστηματοποιημένη μελέτη των, μιά σπουδαιότατη πνευ
ματική υπηρεσία.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ.— Ό κ. Σπ. έ'δωκε ένα βιβλίο πού τιμά τήν Ελ
λάδα. ’Έβαλε τίς γνώμες τών ξένων κάτω άπό τόν κρυστάλλινο 
φακό του καί τίς διύλισε στό διυλιστήριο τής σκέψης του γιά νά 
μάς διόση νέα συμπεράσματα.

Κ. ΠΡΟΥΣΗΣ.— Μέσα στή νεοελληνική αισθητική λίγα εΐναι τά 
κομμάτια, πού θά μπορούσαν νά σταθούν δίπλα στις σελίδες 
αύτές.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ.— Ό λογοτέχνης βρίσκεται στό επιστημονικό του αύ
τό έ'ργο μ’ ολα του τά χαρίσματα. Ή σκέψη του δέ δεσμεύεται 
εύκολα. ’Αγκαλιάζει τό δύσκολο θέμα του μέ έναν τρόπο, πού 
τοΰ επιτρέπει νά προβάλλη πολύ συχνά πολύτιμες δικές του 
απόψεις.

Π. ΦΩΤΕΙΝ _)Σ.— 'Η «Εισαγωγή στήν/αρχαία ελληνική τραγωδία» 
εΐναι κατόρθωμα κρίσεως καί μελέτης. Διακρίνει κανείς παρατη
ρήσεις, πού εΐναι άριστουργηματικές, ευρήματα, πού δείχνουν 
πόσο πλούσια εΐναι ή προσωπική προσφορά τοΰ συγγραφέα. r

ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΣ

"01 ΛΝΟΡίίΠΟΙ ΠΟΥ Ν0ΣΤ6ΛΓ0ΪΗ,,

ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ, «Μακ. Ημέρες».— «... καί εΐναι μιά καθαρά 
καλλιτεχνική περιγραφή, γιατί κατορθώνει ν’ αποσπά πάντα άπό 
τά πράγματα κάποιο μυστικό, τήν ποίηση του».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ, «Ταχυδρόμος».—«... ζήτησε νά έκφραση 
τήν εσωτερική ζωή τών προσώπων του, τ ς σκέψεις, τίς ανησυ
χίες τους, τίς ονειροπολήσει τους».

1ΙΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ, «Νέα Εστία».— «Τό βιβλίο τού κ. Δ. δέ μάς 
κουράζει — τουλάχιστο δέν κουράζει δσους έχουν συνηθίσει νά 
διαβάζουν κάτιάνώτιρο καί ούσιαστικώτερο' δέ μάς θυμίζει πα
ρά σέ ελάχιστα σημεία τό γλωσσικό μας ζήτημα — μεγάλη άρε- 
τή — δέν προκαλεϊ αντιρρήσεις».

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ, «Σήμερα». «Οί φράσεις του έχουν κομψότητα 
καί μουσικότητα καί άρκετοί παράγραφοι τοΰ βιβλίου του, άκό
μα κα ολόκληρες σελίδες, δίνουν μιαν αισθητική ικανοποίηση».

ΤΕΑΛΟΣ ΑΓΡΑΣ, «Έλλην. Φύλλα». — «... πολετά νά προεκτείνει 
τόν κάθε τύπο μέσα στή σφαίρα τού φανταστικού- πασχίζει νά 
συνδιαλλάξη τήν ψυχική έκφραση μέ τό όποιοδήτοτε περιβάλλον».

Γ. ΔΑΜΟΡΗΣ, «’Απογευματινή».— «Εΐναι μιά λεπτή ψυχογραφία»' 
ή συγκίνηση πού δίνει εΐναι μάλλον μουσικής φύσεως πού -θίγει 
τίς εσώτερες χορδές τής ψυχής».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ, «Ξεκίνημα».— «Τό βιβλίο αύτό εΐναι 
πρότυπο ομαλής γλώσσας».

LOUIS ROUSSEL «Libre».— 11 note Ires bien qu’ un son aigii 
et ires long, finit par entrer en nous si profondement qu’ on 
dirait qu’ il s’ incorpore».

iiimHiuinjuiuiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiniiniiiiniiiiiiiiniiiiiiuniuiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiunmniuniiuiiuiuuiiiuuiiiituiuiuia



ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΠΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΗΜ

Εί1ΙΣ;(ΕΦ0ΗΤΕΤΗ;ΙΛΙΕΒΝΗΕΚΒΕΣΙΝ
ΒΕΣΪΑΛΟΝΙΚΙΙΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
<5 - Σεπτεμβρίου 1036

Είναι ή σπουδαιότερα έπίδειςις τής 
βιομηχανικής, βιοτεχνικής και γεωρ
γικής παραγωγής τής Ελλάδος.

Σας παρέχει τήν μοναδικήν ευκαιρίαν 
νάέλθητεείς έπαφήν μέ τούς παραγωγούς 
τών προϊόντων πού σάς ενδιαφέρουν.

Έδήλωσαν έπισήμως συμμετοχήν ΓΕΡ
ΜΑΝΙΑ — ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ — 
ΤΟΥΡΚΙΑ—ΑΙΓΥΙ1ΊΌΣ - ΔΑΝΙΑ.

*
* *

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ ΔΕΛΤΙΟΝ Ε
ΠΙΣΚΕΠΤΟΥ πού σάς παρέχει μεγά- 
λας εκπτώσεις ναύλων έφ’ όλων τών 
συγκοινωνιακών μέσων και δωρεάν 
είσοδον εντός τής Έκθέσεως.
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